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RESUMO 

 

  

 

A Administração Pública, igualmente denominada Gestão Pública, exerce atividade 
complexa e multifária. Em economias de mercado, como é o caso brasileiro, o 
Estado não atua de modo isolado, mas usualmente em associação com particulares. 
O presente estudo aborda a modalidade licitatória pregão na forma eletrônica, mais 
comumente referida como pregão eletrônico, e o faz no contexto da gestão pública 
militar, destacando as inovações do Decreto nº 10.024/2019. Tem por objetivo 
analisar os reflexos do pregão eletrônico para a gestão pública militar no âmbito do 
Exército Brasileiro, notadamente após sua nova configuração introduzida pelo 
Decreto nº10.024/2019. Quanto à abordagem, trata-se de pesquisa qualitativa. No 
tocante à natureza, define-se como pesquisa aplicada. No que concerne ao objetivo, 
classifica-se como pesquisa exploratória. Por fim, quanto ao procedimento, define-se 
como pesquisa bibliográfica. Espera-se consolidar um corpo de conhecimento 
acessível e atualizado, de especial interesse para os que atuam no segmento das 
aquisições públicas, em geral, e, em particular, para aqueles lotados em 
Organizações Militares do Exército Brasileiro. 

 

Palavras-chave: Pregão eletrônico. Gestão militar. Exército Brasileiro. 



ABSTRACT 

 

  

 

Public Administration, also called Public Management, performs a complex and 
multifarious activity. In market economies, as is the case in Brazil, the State does not 
act in isolation, but usually in association with individuals. This study addresses the 
bidding modality in electronic form, more commonly referred to as electronic bidding, 
and does so in the context of military public management, highlighting the 
innovations of Decree No. 10.024/2019. Its purpose is to analyze the effects of the 
electronic bidding on public military management within the Brazilian Army, especially 
after its new configuration introduced by Decree No. 10.024/2019. As for the 
approach, it is a qualitative research. With regard to nature, it is defined as applied 
research. With regard to the objective, it is classified as exploratory research. Finally, 
regarding the procedure, it is defined as bibliographic research. It is expected to 
consolidate an accessible and up-to-date body of knowledge, of special interest to 
those working in the public procurement segment, in general, and, in particular, to 
those working in Military Organizations of the Brazilian Army. 
 
Keywords: Electronic bidding. Military management. Brazilian Army. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Administração Pública, igualmente denominada Gestão Pública, exerce 

atividade complexa e multifária, ou seja, que pode ser de várias espécies ou que se 

apresenta sob diversos aspectos, sempre mantendo em perspectiva o interesse 

público (MEDAUAR, 2018). 

Em economias de mercado, como é o caso brasileiro, o Estado não atua de 

modo isolado, mas usualmente em associação com particulares. Essa associação é 

mediada por contratos. Destaque-se, contudo, que os contratos que o Estado 

celebra com os agentes privados não são contratos entre partes iguais, como os 

estabelecidos entre dois agentes privados e regidos pelo Direito Comercial. Isso 

porque o Estado e o setor privado são entes assimétricos e suas relações são 

reguladas precipuamente pelo Direito Administrativo (COELHO, 2018). 

No âmbito do Direito Administrativo, a fim de assegurar a isonomia no 

tratamento dos fornecedores e prestadores de serviços, bem como garantir a 

contratação da proposta mais vantajosa para a Gestão Pública, os contratos entre o 

Estado e agentes privados, denominados contratos administrativos, são 

necessariamente precedidos por licitação, salvo casos de dispensa previstos em Lei 

(ALMEIDA, 2020). 

O pregão é a mais recente das modalidades licitatórias previstas no 

ordenamento normativo brasileiro, ao lado de outras cinco. Em sua forma eletrônica, 

foi introduzido pelo Decreto nº 5.450/2005, revogado pelo Decreto nº10.024/2019, o 

qual introduziu significativo espectro de ajustes procedimentais e medidas 

inovadoras, tudo em consonância com entendimentos consolidados pelos órgãos de 

controle da Administração Pública (BITTENCOURT, 2020). 

O presente estudo aborda a modalidade licitatória pregão na forma eletrônica, 

mais comumente referida como pregão eletrônico, e o faz no contexto da gestão 

pública militar, destacando as inovações do Decreto nº 10.024/2019.  

 

 

1.1 PROBLEMA  
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1.1.1 Antecedentes do problema 

 

 

Do gestor público, em geral, e do gestor militar, em especial, espera-se a 

tomada de decisão integralmente balizada por um ordenamento normativo 

volumoso, complexo e, não raro, objeto de demandas em variadas instâncias. Não 

lhe cabe, portanto, assumir uma postura burocrática e automatizada, impondo o 

contínuo aprendizado e a reflexão permanente sobre os seus processos de trabalho, 

de modo a adequá-los à letra da lei. Com isso em mente, foi formulado o problema 

de estudo, com o intuito de, ao respondê-lo, fosse dada uma contribuição a todos 

aqueles envolvidos na gestão militar, pertencentes ou não ao Serviço de 

Intendência. 

 

 

1.1.2 Formulação do problema 

 

 

Quais os reflexos do pregão eletrônico para a gestão pública militar no âmbito 

do Exército Brasileiro, notadamente após sua nova configuração introduzida pelo 

Decreto nº10.024/2019? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

  

 

Os objetivos definem a condução do trabalho de pesquisa, desde os caminhos 

teóricos até os resultados a serem alcançados. São apresentados a seguir o objetivo 

geral e os objetivos específicos. 

 

  

1.2.1Objetivo Geral 

 

 



10 
 

 

Analisar os reflexos do pregão eletrônico para a gestão pública militar no 

âmbito do Exército Brasileiro, notadamente após sua nova configuração introduzida 

pelo Decreto nº10.024/2019. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

Com a finalidade de delimitar e alcançar o desfecho esperado para o objetivo 

geral, foram levantados objetivos específicos que conduziram à consecução do 

objetivo deste estudo, os quais são transcritos abaixo: 

a. Conceituar licitação, suas origens e modalidades; 

b. Caracterizar os reflexos para a gestão pública da modalidade pregão eletrônico; 

c. Apresentar as inovações introduzidas pelo Decreto nº10.024/2019 em 

comparação com o Decreto nº 5.450/2005; 

d. Analisar as repercussões de tais inovações para a gestão pública militar no 

âmbito do Exército Brasileiro. 

 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

 

a. O que é licitação e quais são suas origens e modalidades? 

b. Quais os reflexos para a gestão pública da modalidade pregão eletrônico? 

c. Quais as inovações introduzidas pelo Decreto nº10.024/2019 em comparação com 

o Decreto nº 5.450/2005? 

d. Quais as repercussões dessas inovações para a gestão pública militar no âmbito 

do Exército Brasileiro? 

 

 

1.4 METODOLOGIA 
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1.4.1  Objeto formal de estudo 

 

 

Tem-se aqui como objeto formal de estudo a análise dos reflexos do pregão 

eletrônico para a gestão pública militar no âmbito do Exército Brasileiro, 

notadamente após sua nova configuração introduzida pelo Decreto nº10.024/2019. 

Para a definição das variáveis, foi oportuno recorrer à lição de Eva Maria 

Lakatos e Marina de Andrade Marconi: 

 

Variável independente (X) é aquela que influencia, determina ou afeta outra 
variável; é fator determinante, condição ou causa para determinado 
resultado, efeito ou consequência. [...] Variável dependente (Y) consiste em 
valores (fenômenos, fatores) a serem explicados ou descobertos, em virtude 
de serem influenciados, determinados ou afetados pela variável 
independente. [...] Em uma pesquisa, a variável independente é o 
antecedente e a variável dependente é o consequente (LAKATOS& 
MARCONI, 2017, p. 60). 

 

Depreende-se, por conseguinte, que a variável independente no caso em tela 

são as características do pregão eletrônico. A variável dependente, por sua vez, são 

os reflexos para a gestão pública. A delimitação espacial foi explicitada ao 

circunscrever-se a pesquisa ao âmbito do Exército Brasileiro, configurando um 

recorte específico dentro da gestão pública militar. Por fim, a delimitação temporal foi 

indicada pela ênfase ao Decreto nº10.024/2019; ou seja, ao ordenamento em vigor. 

 

 

1.4.2 Amostra  

 

 

Textos técnicos publicados sob a forma de artigos e livros, além de trabalhos 

produzidos no âmbito do Exército Brasileiro, que abordassem o recorte temático 

proposto. 

 

 

1.4.3 Delineamento da pesquisa 
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O método de pesquisa pode ser caracterizado em função de quatro atributos, a 

saber: abordagem; natureza; objetivo; e procedimento. 

Quanto à abordagem, trata-se de pesquisa qualitativa, dado que orientada a 

produzir informações aprofundadas e ilustrativas por meio do implemento 

hierarquizado das ações de descrever, compreender e explicar. 

No tocante à natureza, define-se como pesquisa aplicada. Isso porque busca 

produzir conhecimento com aplicação prática, em contextos específicos e locais. 

No que concerne ao objetivo, classifica-se como pesquisa exploratória. Por fim, 

quanto ao procedimento, define-se como pesquisa bibliográfica. A pesquisa 

bibliográfica tem sido largamente aplicada em estudos exploratórios. Isso porque a 

principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside em permitir ao investigador a 

cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que poderia pesquisar 

diretamente (GIL, 2008). 

 

 

1.4.4 Procedimentos para a revisão da literatura 

 

 

O levantamento das fontes de informação foi realizado mediante o emprego 

das ferramentas de busca Google Acadêmico e Google Livros. Os termos 

empregados foram "gestão pública" e "pregão eletrônico" para a identificação de 

publicações em português e, para a identificação de publicações em espanhol, 

"licitación pública" e "medios electrónicos". 

De modo a ampliar o alcance da busca, duas estratégias foram utilizadas: 1. a 

pesquisa no Portal da Biblioteca do Exército, disponível em https://bdex.eb.mil.br, de 

modo a identificar periódicos, teses e dissertações de interesse, não acessíveis por 

meio da ferramenta de busca Google Acadêmico; e 2. revisão das referências das 

publicações selecionadas. 

A seleção das publicações foi feita com base na relação de pertinência com o 

recorte temático aqui proposto, avaliada a partir da leitura dos resumos/abstracts e, 

no caso dos livros, do prefácio e/ou da apresentação da obra. 

foram incluídas todas as publicações selecionadas a que foi possível o acesso 

ao texto integral, desde que publicado em português ou espanhol. Por conseguinte, 
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foram excluídas todas as publicações a que não foi possível o acesso ao texto 

integral e/ou o idioma de publicação foi outro que não os mencionados. 

 

 

1.4.5 Procedimentos metodológicos 

 

 

A pesquisa bibliográfica engloba oito fases distintas, quais sejam: a. escolha do 

tema; b. elaboração do plano de trabalho; c. identificação; d. localização; e. 

compilação; f. fichamento; g. análise e interpretação; e h. redação. 

 

 

1.4.6 Instrumentos 

 

 

A execução da pesquisa bibliográfica é instrumentalizada por meio da 

execução das fases de identificação e localização das fontes de pesquisa, 

compilação e fichamento.  

A identificação e a localização das fontes de pesquisa foram realizadas 

eletronicamente, por meio de mecanismos de busca e bibliotecas disponíveis em 

ambientes virtuais.  

A compilação é a "reunião sistemática de livros, artigos e publicações afins". O 

fichamento, por sua vez, possibilita a reunião sistemática de citações de interesse, 

extraídas dos textos compilados por meio da leitura seletiva. 

Os recursos eletrônicos de catalogação são particularmente valiosos, dado que 

permitem a recuperação mais ágil das informações arquivadas. Foram aqui 

empregadas planilhas eletrônicas de dados.  

 

 

1.4.7 Análise dos dados 
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Os dados e informações extraídos por meio da leitura seletiva foram analisados 

por meio de mapas mentais elaborados pelo autor, de modo a estabelecer conexões 

entre os conteúdos de interesse. Como bem adverte Alessandro Nicoli Mattos ao 

nomear seu livro, "a informação é prata, a compreensão é ouro".  

 

A técnica do mapeamento mental reforça que o mapa mental não precisa e 
nem deve ser bonito. As linhas não devem ser retas, os desenhos não 
precisam ser bonitos e os símbolos não precisam ser complexos. [...] Só é 
necessário que tudo faça sentido para você e que você consiga retomar, 
quando quiser, as ideias ali anotadas. 
 [...]O mapa mental pode ser usado para mapear as ideias de um livro ou de 
um texto complexo antes de adentrarmos neles. O mapa mental pode nos 
guiar por entre as ideias e nos ajuda a manter uma visão do todo (MOTTA, 
2010, p. 49).  

 

Os mapas mentais produzidos foram revisados e reorganizados de modo a 

identificar os conteúdos e conexões que respondem às questões de estudo. 

Os conteúdos foram recuperados do fichamento e, a partir daí, foi iniciada a 

redação do texto final, que também foi revisado. 

 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

 

O Decreto nº10.024/2019 introduziu sensível espectro de alterações quando 

comparado ao Decreto nº5.450/2005, há muito consolidado nos processos de 

aquisição de bens e serviços comuns. Diante desse fato, tem-se aqui a convicção do 

acerto e da oportunidade de que seja dada visibilidade a essas alterações, 

mitigando-se a ocorrência de falhas geradas pela incompreensão da matéria. 

Considerando-se que o procedimento licitatório, em qualquer uma de suas 

modalidades, é uma sucessão de fases e atos, qualquer falha nessa cadeia 

sucessória possui significativo potencial para gerar efeitos adversos, inclusive com 

repercussões administrativas, cíveis e criminais (MEDAUAR, 2018). 

Por fim, cabe sublinhar que nem todos os Oficiais do Exército Brasileiro 

empenhados em funções administrativas são oriundos do Quadro de Intendência, o 

que aumenta a vulnerabilidade dos mesmos à incorreta e/ou insuficiente 

compreensão do arcabouço normativo (ALBUQUERQUE, 2020). 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Abordam-se a seguir os elementos teóricos considerados essenciais a uma 

melhor análise dos reflexos do pregão eletrônico para a gestão pública militar no 

âmbito do Exército Brasileiro, notadamente após sua nova configuração introduzida 

pelo Decreto nº10.024/2019. 

 

 

2.1 O CONCEITO DE LICITAÇÃO E SUAS ORIGENS 

 

 

As aquisições são práticas corriqueiras tanto no setor público como no setor 

privado. A imposição do rito licitatório, contudo, é uma característica própria da 

gestão pública. Na lição de Celso Antonio Bandeira de Mello (MELLO, 2015):  

 

[...] ao contrário dos particulares, que gozam de ampla liberdade quando 
pretendem adquirir, alienar, locar bens, contratar a execução de obras ou 
serviços, o poder público, para fazê-lo, necessita adotar um procedimento 
preliminar, rigorosamente determinado e previamente estabelecido na forma 
da lei. Tal procedimento denomina-se licitação (MELLO, 2015, p. 532). 

 

Depreende-se, por conseguinte, que o conceito de licitação remete à ideia de 

controle da tomada de decisão por parte do gestor público. Isso não equivale a 

firmar, contudo, que seja isenta de críticas. Como ensina Jorge Fernandez Ruiz: 

 

Sin embargo, la licitación en algunos casos tiene evidentes inconvenientes, 
entre los que destaca la lentitud del procedimiento, que suele agudizarse 
con las inconformidades e impugnaciones hechas valer por los licitadores, 
dando lugar al retraso en la formulación del fallo, lo cual provoca el 
incremento de los costos, y, por ende, de los precios; empero, salvo 
contratos de urgente celebración, o de poca monta, o de único co- 
contratista posible, la licitación presenta mayores ventajas que 
inconvenientes (RUIZ, 2015, p. 77).1 

                                                 
1 Tradução do autor: No entanto, a licitação em alguns casos apresenta claros inconvenientes, 
entre os quais se destaca a morosidade do procedimento, que tende a ser agravada pelas 
divergências e contestações dos licitantes, levando a um atraso na formulação da conclusão 
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Essas críticas, no entanto, tendem a ser superadas com o advento de 

modalidades eletrônicas de licitação:   

 

El análisis efectuado ha mostrado las deficiencias contractuales tanto en 
Colombia como Chile en materia electrónica y el poco aprovechamiento de 
las Tecnologias de la Información y Comunicación, pero también de forma 
esperanzadora ha visto como progresivamente los entes gubernamentales 
han implementado las herramientas que permitan en un futuro, ojalá muy 
cercano, la agilidad y transparencia en los procesos de licitación pública 
(DEL REAL, MEZA & PEÑA, 2015, p. 40).2 

 

Não existe consenso acerca das origens do termo licitação. A versão mais 

difundida a situa no âmbito do Direito Romano, o que explicaria seu uso reiterado 

em países de origem latina. Em artigo postado em 21 de fevereiro de 2017, Cléo 

Oliveira Fortes Júnior comenta: 

 

O instituto da licitação (Brasil) é denominado na Espanha por subasta 
pública, subasta y concurso subasta; Na Itália é chamado de asta pública; 
Na França l’adjudication; No México é chamado Licitación, “concurso” o 
“subasta”, Na Argentina Licitación Pública. [...] A origem etimológica da 
palavra licitação é derivada do latim licitationem, licitatio, licitatio-onis, que 
significa venda por lances. [...]A licitação pública como meio de celebração 
de contratos do Estado surge de fato no direito romano. Desde as primeiras 
épocas os bens adquiridos pelo Estado sejam por conquistas, espólios de 
guerra, e até mesmo por condenação criminal de um cidadão, se vendiam 
publicamente aos melhores ofertantes (FORTES JÚNIOR, 2017, p. s/n). 

 

No ordenamento brasileiro, entende-se por licitação o processo administrativo 

em que a sucessão de fases e atos conduz à indicação do fornecedor ou do 

prestador de serviço que irá celebrar contrato com o Estado. Como bem elucida 

Odete Medauar (MEDAUAR, 2018, p. 221), é um processo administrativo porque, 

"além da sucessão de atos e fases, há sujeitos diversos - os licitantes - interessados 

                                                                                                                                                         
do certame. Disso decorre o aumento dos custos e, portanto, dos preços. Todavia, exceto para 
os contratos de conclusão urgente, ou de pequeno valor, ou de único co-contratante possível, 
a licitação apresenta maiores vantagens do que desvantagens (RUIZ, 2015, p. 77).   
2 Tradução do autor: A análise realizada apresentou as deficiências contratuais na Colômbia e 
no Chile em matéria eletrônica e o pouco uso das Tecnologias de Informação e Comunicação, 
mas também de forma esperançosa demonstrou como progressivamente os entes 
governamentais têm implementado as ferramentas que permitem no futuro. Esperamos, em 
breve, a agilidade e transparência nos processos licitatórios (DEL REAL, MEZA & PEÑA, 2015, 
p. 40). 
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no processo, que dele participam, perante a Administração, todos, inclusive esta, 

tendo direitos, deveres, ônus, sujeições". 

Assim sendo, a obrigação de licitar encontra-se prevista no texto constitucional 

vigente que, no inciso XXI do artigo 37, determina que, ressalvados os casos 

previstos em legislação específica, obras, serviços, compras e alienações serão 

contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de 

condições a todos os concorrentes (COELHO, 2018). 

É interessante observar que, apesar do texto constitucional haver sido 

originalmente promulgado em 1988, a regulamentação do artigo 37 ocorreu quase 

meia década mais tarde, por meio da Lei Federal nº8.666, de 21 de junho de 1993, a 

assim denominada Lei Geral das Licitações (LGL), ainda em vigor (ALMEIDA, 2020). 

Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro (DI PIETRO, 2020), em perspectiva 

convergente aos demais doutrinadores aqui nominados, pode-se conceituar licitação 

como o procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício da 

função administrativa, abre a todos os interessados, que se sujeitem às condições 

fixadas no instrumento convocatório, a possibilidade de formularem propostas dentre 

as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração de contrato. 

Ademais, lembra Di Pietro (2020) que, com base na LGL, é possível depreender 

outro conceito de licitação, tendo agora por fundamento os objetivos licitatórios 

enunciados em seu art. 3º. A partir destes, a licitação pode ser conceituada como o 

procedimento prévio à celebração dos contratos administrativos, que tem por 

objetivo selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, promover o 

desenvolvimento nacional e garantir a isonomia entre os licitantes. 

Não com menor importância, Victor Aguiar Jardim de Amorim (AMORIM, 2020) 

oferta uma visão mais pragmática do que seja licitação. Com esta perspectiva, 

afirma o autor que a licitação pode ser compreendida como sendo o procedimento 

administrativo mediante o qual uma pessoa governamental, com base em condições 

previamente estabelecidas e em observância aos princípios da Administração 

Pública, busca selecionar a proposta mais vantajosa para que uma dada pretensão 

contratual voluntária possa ser levada a cabo.  

É oportuno destacar que o termo pretensão contratual, de uso disseminado na 

ambiência cotidiana das licitações, deve ser entendido como todo e qualquer tipo de 

tratativa bilateral passível de ser realizada. Abrange, por conseguinte, robusto 

espectro de possibilidades como, por exemplo, aquisição de bens, contratação de 
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serviços e obras, alienação de bens móveis e imóveis, ou ainda, a concessão de 

serviços públicos.   

 

 

2.2 AS MODALIDADES DE LICITAÇÃO 

 

 

A licitação é, por conseguinte, um procedimento integrado por atos e fatos 

da Administração e atos e fatos do licitante, todos contribuindo para formar a 

vontade contratual. Por parte da Administração, é possível mencionar o edital 

ou convite, o recebimento das propostas, a habilitação, a classificação, a 

adjudicação, além de outros atos intermediários ou posteriores, como o 

julgamento de recursos interpostos pelos interessados, a revogação, a 

anulação, os projetos, as publicações, os anúncios, ou ainda, as atas. No 

tocante ao particular, por sua vez, é possível citar, a título de ilustração, a 

retirada do edital, a proposta, a desistência, a prestação de garantia, a 

apresentação de recursos, ou ainda, as impugnações (JUSTEN FILHO, 2015). 

 

Alude-se à vinculação ao edital para indicar o exaurimento da competência 
discricionária. Ao produzir e divulgar o ato convocatório, a Administração 
Pública exercita juízos de conveniência e oportunidade sobre o objeto a ser 
contratado, os requisitos de participação, os critérios de seleção do 
vencedor. Esses critérios objetivos constantes do ato convocatório devem 
ser observados ao longo do procedimento, com cunho vinculante para os 
particulares, mas também para a própria Administração, que adotou ditos 
critérios (JUSTEN FILHO, 2015, p. 494). 

  

Como será visto a seguir, embora as diferentes modalidades de licitação 

compartilhem atos e fatos administrativos, alguns são singulares a cada uma delas.  

Modalidades de licitação são formas de realização do procedimento licitatório 

que visam ajustar-se às peculiaridades de cada tipo de negócio administrativo. É 

importante sublinhar que, por força do art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal 

em vigor, compete à União definir as modalidades de licitação. Assim, somente 

mediante lei federal, poderão ser instituídas modalidades licitatórias (JUSTEN 

FILHO, 2015; AMORIM, 2017; MEDAUAR, 2018).  

O art. 22 da LGL, por sua vez, prevê cinco modalidades licitatórias, a saber: 1. 

concorrência; 2. tomada de preços; 3. convite; 4. concurso; e 5. leilão. Como ali 
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enunciado, tem-se que: 1. concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer 

interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem ter os 

requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para a execução de seu objeto; 

2. tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente 

cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para o cadastramento 

até o terceiro dia anterior ao recebimento das propostas, observada a necessária 

qualificação; 3. convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo 

pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número 

mínimo de três pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, 

cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na 

correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de 

até 24 horas da apresentação das propostas; 4. concurso: é a modalidade de 

licitação entre quaisquer interessados para a escolha de trabalho técnico, científico 

ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, 

conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com 

antecedência mínima de 45 dias; e 5. leilão é a modalidade de licitação entre 

quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a 

administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a 

alienação de bens imóveis prevista no art. 19 da LGL, a quem oferecer o maior 

lance, igual ou superior ao valor da avaliação (AMORIM, 2017). 

Observa-se que a concorrência, a tomada de preços e o convite têm uma só 
finalidade: a contratação de obras, serviços e fornecimento de bens, ao 
passo que o concurso e o leilão apresentam objetivos próprios e 
específicos: escolha de trabalho técnico, artístico ou científico; e alienação 
de bens, respectivamente. Para a escolha das modalidades com finalidade 
idêntica (concorrência, tomada de preços e convite), a LGL, em seu art. 23, 
estabeleceu como critério o valor estimado para a contratação (AMORIM, 
2017, p. 84). 

 

Antes que se progrida na apresentação das modalidades de licitação, é 

oportuno fazer um esclarecimento, prevenindo um equívoco bastante comum entre 

os menos avisados e fonte de erros de interpretação na leitura de instrumentos 

convocatórios. Desse modo, as  modalidades de licitação previstas na LGL não se 

confundem com os tipos de licitação que, como será visto em seguida, dizem 

respeito ao critério de julgamento das propostas no âmbito do procedimento 

licitatório. 
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O art. 45 da LGL prevê quatro tipos de licitação, a saber: menor preço; melhor 

técnica; técnica e preço; e maior lance ou oferta. Como ali enunciado, tem-se que:  

1. menor preço, quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para 

a administração determinar que será vencedor o licitante que apresentar a proposta 

de acordo com as especificações do edital e ofertar o menor preço;  

2. melhor técnica, quando o fator preponderante para a escolha do vencedor 

não é o preço, mas critérios de qualidade e especificidade indispensáveis ao alcance 

do interesse público;  

3. técnica e preço, quando ambos os fatores são considerados de acordo com 

proporções previamente consignadas em edital; e  

4. maior lance ou oferta, quando a melhor proposta corresponde ao maior valor 

nominal ofertado, sua aplicação sendo reservada em casos de alienação de bens ou 

concessão real de direitos de uso.  

Além disso, o mesmo artigo prevê que, em caso de empate entre duas ou mais 

propostas, a classificação ocorra obrigatoriamente por sorteio realizado em ato 

público, para o qual todos os licitantes são convocados, não cabendo a adoção de 

qualquer outro critério. 

Retomando a apresentação das modalidades de licitação, mister é destacar 

que, apesar de não estar prevista na LGL, a modalidade licitatória pregão foi 

introduzida pela Lei nº10.520, de 17 de julho de 2002. O pregão eletrônico, por sua 

vez, foi regulamentado pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005. O pregão 

passa a ser, então, a modalidade licitatória destinada à aquisição de bens e serviços 

comuns; isto é, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade admitam 

definição objetiva no edital, por meio de especificações usuais de mercado. O 

pregão eletrônico segue as mesmas regras do pregão presencial. No entanto, como 

as próprias denominações permitem antever, na forma eletrônica não há à presença 

física do pregoeiro e demais participantes do certame, dado que todas as 

comunicações são feitas remotamente (JUSTEN FILHO, 2015; AMORIM, 2017; 

MEDAUAR, 2018). 

 

Pregão é a modalidade de licitação de tipo menor preço, destinada à 
seleção da proposta mais vantajosa de contratação de bem ou serviço 
comum, caracterizada pela existência de uma fase competitiva inicial, em 
que os licitantes dispõem do ônus de formular propostas sucessivas, e de 
uma fase posterior de verificação dos requisitos de habilitação e de 
satisfatoriedade das ofertas (JUSTEN FILHO, 2015, p. 504). 
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Assim, na modalidade pregão, o tipo de licitação a ser adotado é única e 

exclusivamente o menor preço, em conformidade com o previsto na Lei Federal nº  

10.520/2002. Note-se que a previsão de que o pregão se destina à aquisição de 

bens e serviços comuns exclui, por força da própria natureza do que seja comum, a 

possibilidade de adoção do tipo melhor técnica, ou ainda, o tipo técnica e preço, 

como critérios de julgamento e classificação das propostas em um pregão, seja ele 

presencial ou eletrônico (JUSTEN FILHO, 2015; MEDAUAR, 2018). 

A partir dos ensinamentos de Justen Filho (2015), Amorim (2017) e Medauar 

(2018), é possível identificar a presença de alguns institutos singulares que 

diferenciam a modalidade pregão, a saber:   

1. Pregoeiro: adota-se a figura do pregoeiro, em vez de uma comissão de 

licitação. Ele será designado entre os servidores do órgão ou entidade promotora da 

licitação, tendo várias atribuições, dentre elas: o recebimento das propostas e 

lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, a habilitação e a 

adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor; 

2. Inversão de fases: a fase de disputa de preços (propostas) é anterior à fase 

de habilitação. Apenas serão analisados os documentos de habilitação do licitante 

que apresentou a melhor proposta. Em caso de não aceitação da proposta ou 

desatendimento das condições para a habilitação, o pregoeiro examinará as ofertas 

subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, até a 

apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado 

vencedor; 

3. Apresentação de lances: além das propostas inicialmente apresentadas, os 

licitantes poderão apresentar lances verbais e consecutivos. No caso do pregão 

presencial, apenas poderão ofertar lances o autor da oferta de valor mais baixo e os 

licitantes das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores. 

Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro 

poderá realizar negociação, encaminhando contraproposta ao licitante que tenha 

apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, não se 

admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital. 

4. Fase recursal única: a fase recursal é concentrada em um único momento, 

após a declaração do vencedor. Ocorre quando apurado, na ordem de classificação, 

um licitante com melhor proposta que atenda aos requisitos de habilitação; 
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5. Prazo para o edital: o prazo para publicação do edital é de 8 (oito) dias; 

6. Sanções: a Lei do Pregão estabeleceu sanção com características 

específicas, para essa modalidade; 

7. Vedações: no pregão são vedadas as seguintes exigências: 1) garantia de 

proposta; 2) aquisição do edital pelos licitantes, como condição para participação no 

certame; e 3) pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes aos custos 

de fornecimento do edital, quando for o caso. 

A propósito das motivações que levaram ao instituto da modalidade pregão, 

leciona Matheus Carvalho: 

 

O pregão surgiu para aperfeiçoar o regime de licitações levando a uma 
maior competitividade e ampliando a oportunidade de participar das 
licitações, contribuindo para desburocratizar os procedimentos para a 
habilitação e etapas do procedimento, por ser mais célere e também 
visando a busca pelas contratações de preços mais baixos pelos entes da 
Administração Pública (CARVALHO, 2018, p. 463). 

 

Esse entendimento converge com aquele manifesto por José dos Santos 

Carvalho Filho, ao asseverar que: 

 

As modalidades licitatórias previstas na LGL, em muitos casos, não 
conseguiram dar a celeridade desejável à atividade administrativa destinada 
ao processo de escolha de futuros contratantes. As grandes reclamações 
oriundas de órgãos administrativos não tinham como alvo os contratos de 
grande vulto e de maior complexidade. Ao contrário, centravam- se nos 
contratos menores ou de mais rápida conclusão, prejudicados pela 
excessiva burocracia do processo regular de licitação (CARVALHO FILHO, 
2019, p. 212). 

 

Acrescenta ainda o mesmo autor, a propósito dos aspectos inaugurais que 

distinguem a modalidade pregão: 

 

A particularidade especial da modalidade de pregão reside na adoção 
parcial do princípio da oralidade. Enquanto nas formas comuns de licitação 
a manifestação de vontade dos proponentes se formaliza sempre através de 
documentos escritos (propostas), no pregão poderão os participantes 
oferecer outras propostas verbalmente na sessão pública destinada à 
escolha. Por outro lado, a lei admite a atuação dos interessados através de 
lances3. [...] Em que pese ser a oralidade o princípio diferencial do pregão 

                                                 
3 Propostas e lances são hipóteses diversas. Propostas retratam a oferta a ser apresentada 
pelo interessado, ao passo que lances são ofertas sucessivas e progressivas, porque: (1) são 
apresentadas uma após a outra; (2) os valores são progressivamente decrescentes, de forma a 
se chegar ao mínimo preço a ser proposto para a compra ou serviço (CARVALHO FILHO, 2019, 
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em relação às modalidades tradicionais de licitação, pode apontar-se, no 
novo sistema, a inspiração de outro postulado - princípio do informalismo. 
Referido princípio não significa que o novo procedimento seja 
absolutamente informal; não o é, e nem poderia sê-lo, por se tratar de 
atividade administrativa. Mas o legislador procurou introduzir alguns 
métodos e técnicas compatíveis com os modernos meios de comunicação, 
sobretudo através da informática (CARVALHO FILHO, 2019, p. 215-216). 

 

O intuito de modernizar o regulamento dos pregões eletrônicos ensejou o novo 

Decreto federal nº 10.024/2019, que contempla, em um único diploma, as evoluções 

jurisprudenciais e doutrinárias, decisões das Cortes de Contas, notadamente do 

Tribunal de Contas da União (TCU), e manifestações e orientações da Advocacia-

Geral da União (AGU) e da Controladoria-Geral da União (CGU) (BITTENCOURT, 

2020). 

Apesar de não constituir modalidade específica de licitação, cabe mencionar o 

Sistema de Registro de Preços (SRP), um meio formal para a Administração Pública 

registrar preços de determinado produto para futura e eventual aquisição. Esse 

procedimento viabiliza diversas contratações, esporádicas ou sucessivas, por meio 

de um único processo, sem que haja necessidade de realizar novo certame para 

cada aquisição no decorrer do período de sua validade. Previsto no art. 15 da LGL, 

foi regulamentado pelo Decreto n° 3.931, de 19 de setembro de 2001, 

posteriormente revogado pelo Decreto n°7.892, de 23 de janeiro de 2013. Note-se, 

todavia, que o SRP tem seu emprego restrito às modalidades licitatórias 

concorrência e pregão (BITTENCOURT, 2020). 

 

 

2.3 NOVO PREGÃO ELETRÔNICO: O DECRETO 10.024/2019 

 

 

Antes de adentrar ao Decreto nº 10.024/2019, considera-se oportuno sublinhar 

que o emprego de meios eletrônicos e de informática em procedimentos licitatórios é 

tendência que tem se difundido globalmente, alavancada, em especial, pela busca 

de maior eficiência, celeridade e transparência, sem que disso decorra, 

                                                                                                                                                         
p. 216). 
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naturalmente, prejuízo aos princípios administrativos pétreos, como é o caso da 

legalidade (PRÓSPERO-CERVERA). 

 

En definitiva, la contratación gestionada por medios electrónicos está en 
auge y va a suponer un importante reto para todo el sector público que 
deberá hacer un gran esfuerzo no solo económico y de voluntad por el 
cambio y por formarse si no que deberá buscar apoyo en especialistas 
informáticos y de telecomunicaciones para poder fortalecer la licitación 
pública electrónica(PRÓSPERO-CERVERA, 2018, p. 103).4 
 

Vareschini & Chaves (2020) enumeram 27 inovações trazidas pelo novo 

decreto. Dentre as de maior relevo, é possível destacar: 1. alinhamento com a 

jurisprudência do TCU quanto ao uso do pregão eletrônico para serviços comuns de 

Engenharia; 2. obrigatoriedade do uso do pregão eletrônico para aquisição de bens 

e serviços comuns, superando a natureza preferencial antes a ele atribuída; 3. 

imposição do desenvolvimento sustentável como princípio norteador;4. utilização 

compulsória do Portal Comprasnet; 5. orçamento sigiloso; 6. retirada da exigência de 

que a convocação de interessados fosse obrigatoriamente realizada em jornal de 

grande circulação local, regional ou nacional, a depender dos valores estimados 

para a contratação; 7. fixação de prazo de dois dias para resposta a pedidos de 

esclarecimento; 8. regulamentação do prazo de impugnação ao instrumento 

convocatório; e 9. envio antecipado dos documentos de habilitação. 

Para  os pregoeiros, no entanto, é de especial interesse uma inovação em 

particular: a alteração do modo de disputa: Ao acabar com o modo de disputa 

randômico, o novo decreto instituiu o modo de disputa aberto, onde o tempo é 

prorrogado por dois minutos sempre que feito um novo lance, e o modo de disputa 

aberto e fechado, onde os licitantes realizam os lances públicos e sucessivos, com 

proposta final fechada. Cabe sublinhar que a escolha do modo de disputa compete 

ao órgão responsável pelo procedimento licitatório e, portanto, está o mesmo 

obrigado a informar sua escolha no instrumento convocatório. Em ambos os casos, 

diminui a aleatoriedade e a agilidade no envio de lances não é mais um diferencial 

competitivo (VARESCHINI& CHAVES, 2020). 

                                                 
4 Tradução do autor: Em suma, as contratações por meio eletrônico estão em ascensão e 
representarão um grande desafio para todo o setor público, que deverá fazer um grande 
esforço não só financeiro, com aceitação de mudança e de treinamento, mas também de 
buscar apoio de especialistas. Empresas de informática e telecomunicações para fortalecer as 
licitações públicas eletrônicas (PRÓSPERO-CERVERA, 2018, p. 103). 
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Progredindo na mesma direção, Baltar Neto & Torres (2020) também se 

ocupam das inovações trazidas pelo Decreto nº 10.024/2019. Além dos destaques 

há pouco mencionados, os autores dedicaram especial atençãoà dispensa 

eletrônica. Observam que a mesma excedeu as expectativas dos licitadores e 

licitantes, permitindo que o sistema seja também utilizado para contratação de bens 

e serviços comuns, nas dispensas de pequeno valor, bem como nas demais 

hipóteses de dispensa, quando cabível. Sublinham, ademais, que o Decreto vedou a 

utilização do sistema de dispensa eletrônica nas hipóteses de contratações de 

obras; locações imobiliárias e alienações; além de bens e serviços especiais; isto é, 

todas as situações em que não é cabível a utilização do pregão na forma eletrônica.  

É oportuno mencionar que, não obstante o robusto espectro de inovações de 

grande potencial de repercussão positiva, o uso de robôs permanece como uma 

ameaça direta à salvaguarda dos princípios administrativos que devem ser 

observados em todas as modalidades de licitação e o próprio TCU lança mão de 

robôs para mitigar tais ocorrências (RODRIGUES, 2020). 

Depreende-se, assim, a complexidade que é inerente à temática, reiterando a 

oportunidade da escolha. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

3.1 OS REFLEXOS DA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PARA A GESTÃO 

PÚBLICA 

 

 

Ao prefaciar a terceira edição de “Licitações e contratos administrativos: teoria 

e jurisprudência” (AMORIM,2019, p. 9) , Jorge Ulisses Jacoby Fernandes de pronto 

ofertou três lições de grande valia, a saber: 1. O regime republicano implica especial 

atenção na execução da despesa pública; 2. O exato equilíbrio entre o dever de 

tratar todos de forma isonômica, assegurar a proposta mais vantajosa para o Poder 

Público e garantir a exequibilidade do futuro contrato são pontos que ainda desafiam 

juristas e legisladores; e 3. Não existe modelo pronto a ser importado pelo Brasil, 
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pois a cultura no serviço público e na sociedade exige o ajustamento de institutos 

próprios. 

Desde sua regulamentação inicial (Decreto nº 5.450/2005), o pregão eletrônico 

tem pavimentado trajetória de progressivo acolhimento, coroada pelo Decreto 

nº10.024/2019 que, ratificando entendimento jurisprudencial, o torna obrigatório para 

a aquisição de bens e serviços comuns, inclusive serviços comuns de engenharia. 

Nesse sentido, embora o instituto do pregão presencial não tenha sido abolido, fato 

é que seu emprego assume caráter notoriamente excepcional, cabendo que sua 

adoção seja plena e integralmente justificada por argumentação específica, 

pertinente e relevante (CARVALHO FILHO, 2019; AMORIM, 2019). 

Não obstante o protagonismo da modalidade pregão eletrônico e o fato de que 

a produção acadêmica privilegia o foco em sua eficiência (JUSTEN FILHO, 2015; 

MELLO, 2015; AMORIM, 2017), os que atuam na seara das licitações não ignoram 

que parcela considerável de pregões não logra sucesso; isto é, tais pregões 

terminam fracassados, desertos, ou ainda, cancelados, anulados ou revogados.  

Ocupando-se desta face menos explorada do pregão eletrônico, Costa et al. 

(2020) conduziram revisão de literatura com o propósito de identificar os fatores que 

concorrem para o sucesso e para o insucesso de pregões eletrônicos. Os autores 

concluíram que os fatores de insucesso não estão diretamente relacionados à 

modalidade licitatória propriamente dita, mas a déficits em sua operacionalização, 

desde a ocorrência de erros no instrumento convocatório até a falhas na condução 

do certame. Igualmente digna de nota, é a desigualdade de acesso às tecnologias 

de informação e comunicação (TIC), um ponto crítico para o sucesso dos pregões 

eletrônicos. Aliás, alguns desses fatores de insucesso têm sido apontados por 

consultores em licitações como desvantagens do pregão eletrônico, o que é de todo 

improcedente, visto que tais fatores de insucesso não decorrem de características 

intrínsecas da modalidade. 

As vantagens do pregão eletrônico, por sua vez, têm sido amplamente 

referidas, com destaque para a tríade transparência, celeridade e competitividade. 

Note-se, contudo, que o melhor desempenho nesses atributos é função direta da 

disponibilidade de infraestrutura tecnológica e de capital humano adequadamente 

dimensionada em termos quantitativos e qualitativos (JUSTEN FILHO, 2015; 

MEDAUAR, 2018; AMORIM, 2019). 
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Embora não se pretenda aqui progredir no escrutínio das escolhas da União no 

provimento da infraestrutura tecnológica e de capital humano, considera-se 

procedente registrar passagem do Acórdão TCU nº 536/2007: 

 

[...] 2.2 Tendo em vista o dinamismo do pregão eletrônico, suas 
peculiaridades tecnológicas e a diversidade de eventos que lhe são sujeitos, 
a atuação do pregoeiro é fundamental para a condução regular do certame. 
Não foi por outra razão que o parágrafo único do art. 7º do Decreto 
3.555/2000 condicionou o exercício das atribuições de pregoeiro, definidas 
conforme a realização de cursos de capacitação específica do agente 
público, de forma que ele tenha conhecimentos suficientes para conduzir as 
sessões, garantir a competição dos concorrentes e a segurança da futura 
contratação com aquele que preenche os requisitos de melhor proposta 
para a Administração. 

 

Considera-se igualmente oportuno registrar a manifestação de Flávio Amaral 

Garcia, a propósito do emprego de recursos tecnológicos na condução do pregão 

eletrônico: 

 

Quando adotou a forma eletrônica, pretendeu o legislador aumentar a 
competição, permitindo que todo e qualquer licitante credenciado pudesse 
participar de qualquer licitação pública. O pregão eletrônico encurtou 
distâncias (qualquer empresa, mesmo situada em outra localidade, tem 
facilidade em participar), quebrou cartéis em diversos segmentos 
econômicos e viabilizou um incremento da competição e, via de 
consequência, no atendimento do próprio princípio da economicidade. Mas 
a principal característica dessa modalidade é que a tecnologia deve servir à 
ampliação da competição no mercado, e não se tornar restritiva à 
participação dos agentes econômicos nos negócios públicos. Deve ser 
evitada, a todo custo, a criação de obstáculos técnicos que dificultem e 
limitem a participação das empresas, sob pena de grave prejuízo ao 
interesse público, já que os objetivos da licitação não se concretizam 
(GARCIA, 2018, p. 158). 

 

Avançando em sua exposição, esclarece o autor: 

 

A lei determina que o pregoeiro, os membros da equipe de apoio, os 
licitantes e a autoridade competente do órgão promotor da licitação sejam 
previamente credenciados junto ao provedor do sistema. No momento do 
credenciamento eles receberão uma chave de identificação e senha, 
pessoal e intransferível, que permitirá seu acesso ao sistema eletrônico do 
pregão. A chave de identificação e a senha poderão ser usadas em 
qualquer pregão eletrônico, perdendo sua validade somente se canceladas 
a pedido do interessado ou pelo seu descredenciamento junto ao Sistema 
de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF). Em razão disto, a 
perda da senha ou a quebra de seu sigilo devem ser imediatamente 
informadas ao provedor do sistema, a fim de que seja imediatamente 
bloqueada. São de responsabilidade exclusiva do licitante qualquer 
transação ou danos decorrentes do uso da sua chave e senha, mesmo que 
executado por terceiros. O credenciamento junto ao provedor do sistema 
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pressupõe a presunção de capacidade técnica do licitante para participar 
das transações inerentes ao pregão eletrônico (GARCIA, 2018, p. 159). 

 

O pregão eletrônico representa, sem sombra de dúvida, um avanço robusto em 

comparação com as modalidades licitatórias que o antecederam, inclusive o pregão 

presencial. É, até o momento, a melhor escolha possível para a aquisição de bens e 

serviços comuns, considerando-se o dever de licitar (JUSTEN FILHO, 2015; MELLO, 

2015; AMORIM, 2017; CARVALHO, 2018; MEDAUAR, 2018; GARCIA, 2018), 

notadamente após os aperfeiçoamentos introduzidos em sua regulamentação pelo 

Decreto nº10.024/2019 (AMORIM, 2019; OLIVEIRA & AMORIM, 2020; 

BITTENCOURT, 2020; ALMEIDA, 2020; BALTAR NETO & TORRES, 2020). 

Entende-se aqui que não compete ao gestor público outro posicionamento, o 

qual está referendado pelas manifestações dos órgãos de controle externo, como é 

o caso do TCU. Ainda assim, considera-se procedente registrar posicionamento 

diverso, como aquele manifesto por autores como Renato Geraldo Mendes e Egon 

Bockmann Moreira (MENDES & MOREIRA, 2017), para quem o dever de licitar 

fracassou miseravelmente em sua missão de resguardar a Administração Pública de 

mazelas crônicas como as fraudes e a corrupção. 

Os legisladores, os operadores do Direito, os que atuam na seara das 

licitações e, até mesmo, a parcela do público em geral que acompanha os noticiários 

veiculados pelos meios de comunicação de massa e pelas mídias digitais, não 

ignoram que o pregão eletrônico pode ser fraudado, assim como as demais 

modalidades licitatórias, sensivelmente mais vulneráveis a conluios. Não ignoram, 

também, que a corrupção é, no Brasil, sistêmica, insidiosa e crônica. Mecanismos de 

controle interno e externo têm sido continuamente aperfeiçoados. Novas 

regulamentações são produzidas, como é o caso do Decreto nº 10.024/2019. No 

cômputo geral, tem sido trilhada a opção pelo aprimoramento progressivo, 

incorporando os ajustes jurisprudenciais e as recomendações dos tribunais. Até 

mesmo a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (NLL), a Lei nº 14.133, 

de 01 de abril de 2021, não ousa ser disruptiva e progride na mesma cadência. 

Abordar em detalhes a Nova Lei das Licitações e Contratos Administrativos 

foge ao recorte temático a que se propôs o presente trabalho. Ademais, por ainda 

não haver sido regulamentada, amplo espectro de pontos nebulosos compromete 

sua aplicação integral, como lecionam Cristiana Fortini, Rafael Sérgio Lima de 

Oliveira e Tatiana Camarão (FORTINI, OLIVEIRA & CAMARÃO, 2021).  
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Não com menor importância e ainda segundo os mesmos autores, está em 

curso fase de transição de dois anos, durante a qual é permitido ao gestor optar 

entre o ordenamento prévio e aquele introduzido pela Lei nº 14.133/2021, estando o 

mesmo obrigado a manifestar no instrumento convocatório a escolha feita, 

concedendo-lhe a devida publicidade.  Cabe sublinhar que está vedada a adoção 

simultânea de ambos os ordenamentos, em busca de uma possível solução mais 

favorável na condução do certame. 

O futuro do pregão, contudo, não é incerto. De fato, como lecionam Fortini, 

Oliveira e Camarão (2021), a modalidade pregão é substancialmente fortalecida, 

como se segue: 

 

A rigor, é possível dizer que o pregão cresce na sistemática da nova lei. 
Principalmente porque a concorrência foi "apregoada", já que incorporou a 
si as características do pregão. No fim das contas, na sistemática da Lei n° 
14.133/2021, a concorrência é um pregão com a possibilidade do uso dos 
demais critérios de julgamento das propostas. Ressaltamos que a 
concorrência do novel diploma não tem as características daquela da Lei n° 
8.666/1993. Sua maior semelhança é com o Regime Diferenciado de 
Contratação (RDC), já que tem uma variação procedimental similar à do 
Regime Diferenciado da Lei n° 12.462/2011 (FORTINI, OLIVEIRA & 
CAMARÃO, 2021, p. 54). 

 

Os reflexos positivos do pregão eletrônico têm justificado que o mesmo seja a 

modalidade licitatória mais adotada pela Administração Pública na aquisição de bens 

e contratação de serviços comuns. Isso não equivale a afirmar, por óbvio, que não 

reclame aprimoramentos. A próxima seção se ocupará daqueles trazidos pelo 

Decreto nº 10.024/2019, aqui genericamente denominados inovações. Perseguem o 

objetivo permanente da maximização de benefícios em contrapartida ao dispêndio 

público.  

 

 

3.2 AS INOVAÇÕES INTRODUZIDAS PELO DECRETO Nº 10.024/2019 

 

 

Antes que se possa progredir na apreciação do Decreto nº 10.024/2019, é 

prudente esclarecer a quem porventura tenha se desinteressado de melhor 

conhecer este dispositivo que, na prática, a opção há pouco referida não existe de 

fato até que a Lei Federal nº14.133/2021 seja regulamentada. Isso porque, como 
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esclarecem Fortini, Oliveira & Camarão (2021), é a regulamentação que imprime 

eficácia e não a vigência que decorre da sanção presidencial.  

Isso posto, cabe ainda um esclarecimento acerca de como a exposição será 

conduzida nesse tópico. De modo a instrumentalizar uma leitura mais fluida e 

inteligível, optou-se por apresentar, para fins de consulta sempre que necessário, 

Quadro Comparativo dos Decretos 5.450/2005 e 10.024/2019 (Anexo A), 

originalmente publicado no Portal de Compras do Governo Federal em 7 de agosto 

de 2020. Nesse sentido, é oportuno lembrar que quadros comparativos são recursos 

de aprendizagem de grande valia, tendo em vista sua aptidão para mobilizar 

conexões neurais existentes e criar novas  (BROWN, 2018). 

Em 28 de outubro de 2019, entrou em vigor o Decreto nº 10.024/2019, que 

regulamenta o pregão eletrônico para aquisição de bens e contratação de serviços 

comuns, incluídos os serviços comuns de Engenharia, assim como dispõe sobre o 

uso da dispensa eletrônica no âmbito da Administração Pública Federal. Está 

estruturado em 18 (dezoito) capítulos, em um total de 61 (sessenta e um) artigos 

(Anexo A).   

Da análise do Quadro Comparativo (Anexo A), é possível de pronto identificar 

em seu art.1ºalteração substantiva. Isso porque, com o Decreto nº 10.024/2019, a 

modalidade pregão na forma eletrônica passa a ser obrigatória quando houver a 

contratação de bens e serviços comuns, inclusive serviços comuns de Engenharia. A 

regra, por conseguinte, não se aplica aos casos de contratação de obras, locações 

imobiliárias e alienações e contratação e compra de bens e serviços especiais, 

inclusive os serviços especiais de Engenharia. Note-se ainda que a obrigatoriedade 

é destinada a qualquer ente federativo que empregue, por meio de convênios ou 

contratos de repasse, recursos públicos federais. Desse modo, o novo decreto 

passa a ter uma abrangência mais ampla do que a estrita regulamentação de uma 

modalidade de licitação para os serviços públicos federais. 

A promoção do desenvolvimento sustentável é uma pauta globalmente 

valorizada e a ideia do processo licitatório como indutor de desenvolvimento 

econômico e social sustentável encontra ressonância na LGL, considerando-se que 

a Lei n° 12.349, de 15 de dezembro de 2010, alterou o art. 3° da LGL, introduzindo o 

desenvolvimento nacional sustentável como objetivo das contratações públicas. O 

Decreto nº 10.024/2019 inova ao inserir, em seu art. 2º, o desenvolvimento 

sustentável como princípio básico do pregão eletrônico, devendo este ser observado 
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em todas as etapas do processo de contratação, no mínimo sob as perspectivas 

econômica, social, ambiental e cultural, fundamentando-se nos planos de gestão de 

logística sustentável dos órgãos e das entidades. Além disso, no Art. 7º do Decreto 

nº 10.024/2019, o desenvolvimento sustentável é estabelecido como critério objetivo 

para escolha da proposta mais vantajosa. 

Cabe ressaltar que a inserção de critérios e práticas de sustentabilidade não 

ocorre unicamente no momento do procedimento licitatório. A sustentabilidade 

estará presente desde o planejamento da contratação, no procedimento da licitação, 

e se estenderá até a execução e fiscalização do contrato e a gestão dos resíduos. 

Além disso, mister é sublinhar que,  modo em que se observa a inserção de 

critérios e práticas de sustentabilidade nas licitações, assim também devem ser 

observadas nas contratações diretas, sem licitação, nos casos de inexigibilidade e 

dispensa, com fundamento nos normativos ora referenciados. 

O amplo espectro de repercussões desses dispositivos é sintetizado pela AGU 

na terceira edição do Guia Nacional de Licitações Sustentáveis, que passa a ser 

denominado Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, como se segue:  

 

De acordo com o ordenamento constitucional vigente, efetivar na prática a 
contratação sustentável, promovendo o uso racional e inteligente dos 
recursos naturais é dever do Poder Público e da sociedade. Trata-se de 
uma política pública socioambiental e, no fundo, de um compromisso ético 
com a vida, de um elo na corrente da promoção de uma civilização melhor, 
de um futuro melhor. (AGU, 2020, p.22). 

 

Depreende-se, por conseguinte, que o gestor público deve buscar a proposta 

que melhor se alinhe a três critérios essenciais; isto é, ser ambientalmente 

adequada, socialmente justa e economicamente viável, um parâmetro sensivelmente 

mais complexo e relevante do que o mero acatamento do critério de menor preço, 

sem maior preocupação quanto aos possíveis danos colaterais associados aos bens 

e serviços adquiridos, inclusive serviços comuns de Engenharia.   

O art. 3º apresenta consubstanciado rol de definições. Essa iniciativa simples e 

oportuna veio dirimir muitas dúvidas, algumas das quais suscitadas pela redação do 

Decreto nº5.450/2005 como, por exemplo, a pacificação do entendimento acerca da 

abrangência da expressão bens e serviços comuns. Embora não seja razoável 

pressupor que um único instrumento normativo seja capaz de, por si só, pacificar 
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todas as controvérsias e responder de forma cabal a todas  as dúvidas, a leitura do 

Anexo A evidencia de modo consistente o progresso alcançado. 

Não obstante, é conveniente apreciar, ainda que com relativa brevidade, a 

figura do Estudo Técnico Preliminar (ETP). O ETP tem sua previsão instituída no art. 

6º, inciso IX, da LGL, como elemento de subsídio ao Projeto Básico. A dimensão 

inovadora reside, portanto, não em sua proposição, mas no alargamento de seu 

propósito. Ademais, note-se que toda modalidade licitatória, como comentado 

anteriormente, é uma sucessão de atos e fatos. Por conseguinte, o ETP gera 

repercussões sobre toda a cadeia de produção do procedimento licitatório.  

Conforme o disposto no art. 3º, o ETP é um documento da primeira etapa de 

planejamento de uma contratação, e, assim, deve caracterizar o interesse público 

envolvido e a melhor solução ao problema e, na hipótese de conclusão pela 

viabilidade da contratação, fundamentará o Termo de Referência. Ademais, prevê  o 

art. 8º que o ETP instruirá o processo do pregão eletrônico quando necessário. Por 

fim, o art. 14 dispõe sobre o ETP e as demais etapas que compõem o Planejamento 

da Contratação.  

Note-se que, ao não investir a realização do ETP de natureza compulsória, a 

norma caminha no sentido da valorização da discricionariedade do gestor público e 

reconhece que a realização do ETP não é um fim em si mesmo. Em outras palavras, 

a confecção do  ETP é uma  medida que nem sempre será necessária, devendo ser 

adotada com acerto e oportunidade. 

Do alargamento de propósito na utilização do ETP, uma característica 

marcante do Decreto nº 10.024/2019, é igualmente possível detectar a motivação do 

legislador em dotar a fase de pré-licitação de um instrumento capaz de evidenciar a 

real viabilidade de uma dada contratação. Ainda que seja pouco razoável pressupor, 

tal como previamente comentado, que a utilização do ETP isoladamente seria capaz 

de assegurar a erradicação de pregões eletrônicos frustrados por falhas técnicas 

(equívocos, omissões ou descrições insuficientes do objeto, ou ainda, forma de 

execução inadequada, dentre outras razões), é certo que a contribuição do ETP não 

se apresenta como de pouca monta. Riscos de projeto passíveis de prevenção e/ou 

saneamento não podem e não devem ser ignorados, pois é flagrante o vilipêndio do 

interesse público.   

A possibilidade de o pregoeiro determinar a correção de propostas, sem que 

isso redundasse em adição de documentos novos, há muito gerava controvérsia 
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entre os que atuam na seara das licitações, muitos dos quais convictos de que essa 

conduta constituía flagrante violação do princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório. Em boa hora veio o novel decreto pacificar a questão, tendo em vista o 

contido no art. 8º; isto é, por meio da inclusão da obrigatoriedade de fazer constar na 

ata da sessão pública a decisão sobre o saneamento de erros ou falhas na proposta, 

estando aberta a possibilidade, inclusive, para correção de documentação. Ademais, 

para que não pairasse sombra de dúvida, tal entendimento foi reiterado no art. 17 do 

Decreto em tela, quando especificadas as competências do pregoeiro. Isso não 

equivale a afirmar, por óbvio, que tenham sido atribuídas ao pregoeiro prerrogativas 

ilimitadas, tal como é possível depreender da leitura do Quadro Comparativo (Anexo 

A) 

O art. 15 veio sanear a profusa disputa de entendimentos acerca da 

constitucionalidade do orçamento sigiloso. Realiza tal intento  ao afirmar que o valor 

estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação, se não constar 

expressamente do edital, possuirá caráter sigiloso e será disponibilizado exclusiva e 

permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. 

 

Trata-se de enorme evolução, não apenas por permitir que a Administração 
possa, como é natural a qualquer negociador, não informar previamente o 
preço máximo que aceita pagar, mas, sobretudo, por deixar claro que esta 
opção é discricionária, permitindo flexibilidade à decisão (OLIVEIRA & 
AMORIM, 2020, p. 47). 

    

Característica de relevo que distingue o Decreto nº 10.024/2019 de outras 

normas que o precederam, inclusive o Decreto nº 5.450/2005, é sua clara motivação 

para o enfrentamento de pontos que responderam por considerável aporte de 

controvérsias. Esse é o caso, por exemplo, de mudança simples introduzida na 

análise da habilitação, ao definir que cada licitante deve encaminhar seus 

documentos juntamente com o envio da proposta, até a data e o horário previstos 

para a abertura da sessão pública. Esse também é o caso da obrigatoriedade de 

utilização do  Sistema de Compras do Governo Federal (Comprasnet) (art. 5º), em 

função do que os órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais 

(Sisg) devem obrigatoriamente utilizar o Comprasnet. Os entes federados na 

execução de recursos oriundos das transferências voluntárias podem utilizar: o 

Comprasnet, sistemas próprios ou sistemas disponíveis no mercado.  Racionalidade 

análoga motiva ainda outras decisões como, por exemplo, o fim da exigência de 
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publicação em jornal (Art. 20; Art. 49, §2º), pelo que a publicação do edital dar-se-á 

somente por meio do Diário Oficial da União (DOU) e no sítio eletrônico oficial do 

órgão ou da entidade promotora da licitação. Nos casos dos entes federativos que 

utilizem recursos da União oriundos de transferências voluntárias, a publicação será 

realizada somente na imprensa oficial do próprio estado, do Distrito Federal ou do 

município, bem como no sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade responsável 

pela licitação.  

Em sentido estrito, não constituem inovações, embora muitos autores, como é 

o caso de vareschini& chaves (2020), assim as percebam. Entende-se aqui que 

sejam, de fato, correções procedimentais que visam aumentar a eficiência, a eficácia 

e a efetividade do rito do pregão eletrônico e que derivam do intenso trabalho 

dialógico que precedeu a elaboração do novo Decreto. Isso porque o Decreto nº 

10.024/2019 é produto da participação, por meio de consulta pública, dos principais 

atores envolvidos na seara das licitações.    

Isso não equivale a afirmar, contudo, que no bojo desse amálgama não seja 

possível assinalar medida essencialmente inovadora. Certamente não é esse o 

caso. Por exemplo, as inovações introduzidas nos modos de disputa têm sido 

reiteradamente apontadas como potencialmente mitigadoras de fraudes.  

As características desses modos de disputa são apresentadas nos art. 31, art. 

32 e art. 33 do Decreto nº10.024/2019, o qual  prevê o envio dos lances por meio de 

dois modos de disputa: o modo aberto e o modo aberto e fechado. No modo aberto 

os licitantes apresentam lances públicos e sucessivos, com prorrogações, segundo o 

critério de julgamento definido no edital. Por sua vez, no modo de disputa aberto e 

fechado, os licitantes apresentam lances públicos e sucessivos, com lance final 

fechado, segundo o critério de julgamento definido no edital. No modo aberto, cabe 

ao edital prever o intervalo mínimo da diferença de valores ou de percentuais entre 

os lances, que compreenderá tanto os lances intermediários quanto o lance que 

cobrir a melhor oferta. No modo aberto e fechado, esta regra é facultativa. Note-se 

que, no modo de disputa aberto,  Se inexistirem lances além das propostas iniciais, 

serão utilizados critérios de desempate (art. 36 e art. 37). E se ainda assim persistir 

um empate, o sistema realizará sorteio eletrônico entre as propostas empatadas. 

Caso for encerrada a disputa sem prorrogações adicionais, o Pregoeiro poderá 

admitir (justificadamente) o reinício da etapa de envio de lances com o intuito de 

buscar melhor preço para a Administração.   



35 
 

 

Repercussões positivas análogas também têm sido referidas em relação à 

dispensa eletrônica de licitação (art. 51). Contudo, essa medida inovadora foi 

implementada com atraso,  apenas sob a égide da NLL. Desde o último dia 11 de 

agosto, o Comprasnet 4.0 passou a contar com a funcionalidade. A esse respeito, 

valiosa é a lição de Joel de Menezes Niebuhr e colaboradores: 

 

Os casos de contratação direta não tiveram a mesma atenção do legislador 
em relação ao regime de transição. De plano, assinala-se que contratos 
firmados por dispensa ou inexigibilidade antes da vigência da lei nova 
seguem até os seus termos finais, de acordo com as suas disposições e 
com o regime em razão dos quais foram firmados [...]. Coisa diferente 
ocorre com os processos de contratação direta em curso quando o da 
entrada em vigência da nova lei. Salienta-se que [...]  dentro do prazo de 2 
(dois) anos, "[...] a Administração poderá optar por licitar [...]" pelo regime 
antigo. O legislador, nesse prazo de 2 (dois) anos, não abriu a possibilidade 
de contratar diretamente pelo  regime antigo. Autorizou apenas a realização 
de licitações e não de processos de contratação direta. Diante dos termos 
usados pelo legislador, como não se admite que a lei contenha palavras 
inúteis, não é permitido realizar procedimento para a contratação direta
 ^em acordo com o regime anterior depois que a lei nova for 
publicada. Significa dizer que as disposições sobre contratação direta da lei 
nova aplicam-se imediatamente, desde sua entrada em vigência, não sendo 
permitido aplicar o regime de contratação direta da Lei n. 8.666/1993 para 
novas contratações. Aqui, no tocante às contratações diretas, as normas da 
Lei n. 8.666/1993 são revogadas imediatamente com a publicação da lei 
nova, o que deve agradar a maioria da Administração, porque as hipóteses 
de contratação direta foram, no geral, ampliadas (NIEBUHR et al., 2021, p. 
27).  

 

A dispensa eletrônica de licitação foi regulamentada pela  Instrução Normativa 

nº 67/2021, publicada em 9 de julho, passando a vigorar em 9 de agosto. As 

disposições ali contidas estão em alinhamento com a NLL e respaldam o 

protagonismo cada vez maior do pregão eletrônico nos processos de aquisição de 

bens e contratação de serviços comuns, inclusive serviços comuns de Engenharia. 

O normativo foi construído por meio de consulta pública, com a participação de 

servidores públicos, usuários do Sistema de Compras do Governo Federal 

(Comprasnet 4.0), pesquisadores e empresários. A dispensa será permitida nos 

casos definidos pelo art. 75 da NLL. São elas: 

 

Art. 75. É dispensável a licitação: 
I - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil 
reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de 
manutenção de veículos automotores; 
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras; 
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III - para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital 
de licitação realizada há menos de 1 (um) ano, quando se verificar que 
naquela licitação: 
a) não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas 
propostas válidas; 
b) as propostas apresentadas consignaram preços manifestamente 
superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados 
pelos órgãos oficiais competentes; 
IV - para contratação que tenha por objeto: 
a) bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira 
necessários à manutenção de equipamentos, a serem adquiridos do 
fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia 
técnica, quando essa condição de exclusividade for indispensável para a 
vigência da garantia; 
b) bens, serviços, alienações ou obras, nos termos de acordo internacional 
específico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições 
ofertadas forem manifestamente vantajosas para a Administração; 
c) produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada a contratação, no 
caso de obras e serviços de engenharia, ao valor de R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais); 
d) transferência de tecnologia ou licenciamento de direito de uso ou de 
exploração de criação protegida, nas contratações realizadas por instituição 
científica, tecnológica e de inovação (ICT) pública ou por agência de 
fomento, desde que demonstrada vantagem para a Administração; 
e) hortifrutigranjeiros, pães e outros gêneros perecíveis, no período 
necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, 
hipótese em que a contratação será realizada diretamente com base no 
preço do dia; 
f) bens ou serviços produzidos ou prestados no País que envolvam, 
cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional; 
g) materiais de uso das Forças Armadas, com exceção de materiais de uso 
pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a 
padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, 
aéreos e terrestres, mediante autorização por ato do comandante da força 
militar; 
h) bens e serviços para atendimento dos contingentes militares das forças 
singulares brasileiras empregadas em operações de paz no exterior, 
hipótese em que a contratação deverá ser justificada quanto ao preço e à 
escolha do fornecedor ou executante e ratificada pelo comandante da força 
militar; 
i) abastecimento ou suprimento de efetivos militares em estada eventual de 
curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas 
sedes, por motivo de movimentação operacional ou de adestramento; 
j) coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos 
recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, 
realizados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente de 
pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como 
catadores de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis 
com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública; 
k) aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de 
autenticidade certificada, desde que inerente às finalidades do órgão ou 
com elas compatível; 
l) serviços especializados ou aquisição ou locação de equipamentos 
destinados ao rastreamento e à obtenção de provas previstas nos incisos II 
e V do caput do art. 3º da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, quando 
houver necessidade justificada de manutenção de sigilo sobre a 
investigação; 
m) aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de 
doenças raras definidas pelo Ministério da Saúde; 
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V - para contratação com vistas ao cumprimento do disposto nos arts. 3º, 
3º-A, 4º, 5º e 20 da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados 
os princípios gerais de contratação constantes da referida Lei; 
VI - para contratação que possa acarretar comprometimento da segurança 
nacional, nos casos estabelecidos pelo Ministro de Estado da Defesa, 
mediante demanda dos comandos das Forças Armadas ou dos demais 
ministérios; 
VII - nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção 
federal ou de grave perturbação da ordem; 
VIII - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar 
prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a 
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, 
públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao 
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de 
obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) 
ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, 
vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de 
empresa já contratada com base no disposto neste inciso; 
IX - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens 
produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integrem a 
Administração Pública e que tenham sido criados para esse fim específico, 
desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado; 
X - quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular 
preços ou normalizar o abastecimento;   
XI - para celebração de contrato de programa com ente federativo ou com 
entidade de sua Administração Pública indireta que envolva prestação de 
serviços públicos de forma associada nos termos autorizados em contrato 
de consórcio público ou em convênio de cooperação; 
XII - para contratação em que houver transferência de tecnologia de 
produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS), conforme 
elencados em ato da direção nacional do SUS, inclusive por ocasião da 
aquisição desses produtos durante as etapas de absorção tecnológica, e 
em valores compatíveis com aqueles definidos no instrumento firmado para 
a transferência de tecnologia; 
XIII - para contratação de profissionais para compor a comissão de 
avaliação de critérios de técnica, quando se tratar de profissional técnico de 
notória especialização; 
XIV - para contratação de associação de pessoas com deficiência, sem fins 
lucrativos e de comprovada idoneidade, por órgão ou entidade da 
Administração Pública, para a prestação de serviços, desde que o preço 
contratado seja compatível com o praticado no mercado e os serviços 
contratados sejam prestados exclusivamente por pessoas com deficiência; 
XV - para contratação de instituição brasileira que tenha por finalidade 
estatutária apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, 
extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo 
à inovação, inclusive para gerir administrativa e financeiramente essas 
atividades, ou para contratação de instituição dedicada à recuperação social 
da pessoa presa, desde que o contratado tenha inquestionável reputação 
ética e profissional e não tenha fins lucrativos; 
XVI - para aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de 
insumos estratégicos para a saúde produzidos por fundação que, regimental 
ou estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da Administração 
Pública direta, sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa, 
extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de 
estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira 
necessária à execução desses projetos, ou em parcerias que envolvam 
transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS, nos 
termos do inciso XII do caput deste artigo, e que tenha sido criada para 
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esse fim específico em data anterior à entrada em vigor desta Lei, desde 
que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. 
§ 1º Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos 
incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser observados: 
I - o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva 
unidade gestora; 
II - o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, 
entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de 
atividade. 
§ 2º Os valores referidos nos incisos I e II do caput deste artigo serão 
duplicados para compras, obras e serviços contratados por consórcio 
público ou por autarquia ou fundação qualificadas como agências 
executivas na forma da lei. 
§ 3º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo 
serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio 
eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a 
especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da 
Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, 
devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa. 
§ 4º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo 
serão preferencialmente pagas por meio de cartão de pagamento, cujo 
extrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público no Portal 
Nacional de Contratações Públicas (PNCP). 
§ 5º A dispensa prevista na alínea “c” do inciso IV do caput deste artigo, 
quando aplicada a obras e serviços de engenharia, seguirá procedimentos 
especiais instituídos em regulamentação específica. 
§ 6º Para os fins do inciso VIII do caput deste artigo, considera-se 
emergencial a contratação por dispensa com objetivo de manter a 
continuidade do serviço público, e deverão ser observados os valores 
praticados pelo mercado na forma do art. 23 desta Lei e adotadas as 
providências necessárias para a conclusão do processo licitatório, sem 
prejuízo de apuração de responsabilidade dos agentes públicos que deram 
causa à situação emergencial. 
§ 7º Não se aplica o disposto no § 1º deste artigo às contratações de até R$ 
8.000,00 (oito mil reais) de serviços de manutenção de veículos 
automotores de propriedade do órgão ou entidade contratante, incluído o 
fornecimento de peças. 

  

Trata-se de normativa de evidente complexidade, que desde seu nascedouro 

tem gerado polêmicas que irão demandar novos posicionamentos visando pacificar 

os aspectos mais polêmicos.  

Tecidas essas considerações, a próxima seção abordará as repercussões de 

tais inovações para a gestão pública militar no âmbito do Exército Brasileiro. 

 

 

3.3 AS REPERCUSSÕES DAS INOVAÇÕES TRAZIDAS PELO DECRETO Nº 10.024/2019 

PARA A GESTÃO PÚBLICA MILITAR NO ÂMBITO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

 

As aquisições realizadas pelo Exército Brasileiro são balizadas por amplo 

espectro de normativos que o submetem aos diplomas federais e que também 
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integram o âmbito da Administração Militar. Nesse sentido, mister é sublinhar que a 

Administração, conforme previsto no Regulamento de Administração do Exército 

(RAE), constitui-se na prática de atos necessários à gestão dos recursos humanos, 

materiais e financeiros disponíveis, visando a alcançar os objetivos pré-

estabelecidos pela organização (BRASIL, 1990). 

Em contexto mais específico,  o termo Administração Militar, de acordo com o 

Glossário de Termos e Expressões para Uso no Exército, é o Conjunto de atividades 

administrativas relacionadas com o poder militar visando ao planejamento, à 

organização, à coordenação e ao controle de pessoal, recursos e instalações, tudo 

com a finalidade de proporcionar condições para a aplicação da força militar 

(BRASIL, 2009). 

Desde o advento da modalidade pregão em sua forma eletrônica, a adoção do 

SRP tem sido recomendada como conduta de escol para a maximização de 

benefícios para a gestão pública. No âmbito do Exército Brasileiro, a adoção do SRP 

foi normatizada, no tocante aos procedimentos internos, pela Portaria nº 6/SEF, de 

15 de outubro de 2003. Em 2010, por meio do Ofício Circular nº 80/SEF, o 

Secretário de Economia e Finanças reiterou a necessidade de padronizar os 

procedimentos internos da Força Terrestre e orientar os agentes da administração 

quanto ao correto emprego do SRP. Alguns anos mais tarde, a Portaria nº 01/SEF, 

de 27 de janeiro de 2014, foi publicada de modo a sanar essa lacuna, normatizando, 

no âmbito do Exército Brasileiro, a utilização do SRP, tal como instituído pelo 

Decreto nº 7.892/2013 (VARGAS & BOSELLI, 2016). 

Como pontuado anteriormente, o SRP pode ser definido como o conjunto de 

procedimentos para registro formal de preços relativo à aquisição de bens e serviços 

para contratações futuras. É o sistema de compras pelo qual os interessados em 

fornecer materiais, equipamentos ou serviços ao poder público concordam em 

manter os valores registrados no órgão competente, corrigidos ou não, por um 

determinado período e fornecer as quantidades solicitadas pela Administração no 

prazo previamente estabelecido. No entanto, é importante ressaltar que a 

Administração Pública não é obrigada a contratar quaisquer dos itens registrados. 

Essa é uma característica peculiar do SRP. Trata-se, por conseguinte, de um 

contrato normativo, constituído como um cadastro de produtos e fornecedores, 

selecionados por meio de licitação, para contratações de bens e serviços, 
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respeitados os lotes mínimos e outras condições previstas no instrumento 

convocatório (AMORIM, 2017; MEDAUAR, 2018). 

Pode-se realizar licitação para registro de preços nas modalidades 

concorrência ou pregão. A LGL, em seu art. 15, inciso I, § 3°, estabelece que a 

licitação para registro de preços será realizada na modalidade de concorrência, do 

tipo menor preço. Posteriormente, a Lei n° 10.520/2002, em seu art. 11, estabeleceu 

que as compras e contratações de bens e serviços comuns, no âmbito da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando efetuadas por SRP previsto 

no art. 15 da LGL, poderão adotar a modalidade pregão. O Decreto n° 7.892/2013 

estabelece em seu art. 7° que a licitação para registro de preços será realizada na 

modalidade de concorrência, do tipo menor preço, nos termos da LGL, ou na 

modalidade de pregão, nos termos da Lei n° 10.520/2002, e será precedida de 

ampla pesquisa de mercado (MEDAUAR, 2018). 

Embora não se pretenda aqui progredir em ampla revisão do SRP, cabe 

sublinhar que o Decreto nº 10.024/2019 possui repercussões relevantes sobre a 

licitação para registro de preços realizada mediante pregão eletrônico, 

considerando-se o espectro de inovações introduzido na dinâmica dessa modalidade 

licitatória. Torna-se possível, por exemplo, o uso do SRP para contratações de 

serviços comuns de Engenharia, ampliando sua empregabilidade para o gestor 

militar envolvido no planejamento das contratações necessárias à manutenção da 

operacionalidade de cada Organização Militar (OM). 

Há denotado consenso entre os autores aqui revisados quanto às vantagens 

de adoção do SRP. Dentre as de maior relevo é possível citar o estímulo à cultura 

do planejamento organizacional, além da  obtenção de ganhos de escala e de 

eficiência administrativa, ambos progredindo na redução global de custos. Não 

obstante, o alcance desses benefícios de forma plena demanda a disponibilidade de 

pessoal adequadamente capacitado e em quantitativo compatível com o volume de 

demandas de cada UG. A centralização das licitações para registro de preços 

emerge nesse cenário como estratégia de relevante valor agregado. Ademais e não 

com menor importância, a Secretaria de Economia e Finanças do Exército (órgão de 

direção setorial) e a Diretoria de Gestão Orçamentária estabeleceram normas com 

amplo alcance na estrutura da Força Terrestre, disciplinando e orientando a 

constituição de Grupo de Coordenação e Acompanhamento de Licitações e 

Contratos (GCALC) no âmbito das regiões militares. 
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As OM do Exército Brasileiro que possuem autonomia administrativa são 

denominadas Unidades Gestoras (UG). Note-se que a finalidade precípua das 

aquisições centralizadas é o registro de preços de bens e serviços comuns licitados 

mediante pregão eletrônico.  Esses valores serão mantidos pelo período em que a 

Ata de Registro de Preços (ARP) for válida (até doze meses), a ARP sendo 

compartilhada pela Unidade Gestora Gerenciadora (UGG) com as demais Unidades 

Gestoras Participantes (UGP) para as suas contratações. Com o intuito de favorecer 

maior e melhor compreensão, cabe aqui resgatar algumas definições contidas na 

Portaria nº 01/SEF, de 27 de janeiro de 2014, que normatiza o SRP no âmbito do 

Exército Brasileiro, como anteriormente mencionado e em conformidade com o 

contido no art. 4º dessa normativa. 

 

I - Sistema de Registro de Preços (SRP) - conjunto de procedimentos 
para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição 
de bens, para contratações futuras; 
II - Ata de Registro de Preços (ARP) - documento vinculativo, 
obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, 
em que se registram os preços, fornecedores, unidades gestoras (UG) e 
condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no 
instrumento convocatório e propostas apresentadas; 
III - Unidade Gestora Gerenciadora - (UGG) unidade responsável pela 
condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e 
gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente; 
IV - Unidade Gestora Participante - (UGP) unidade que participa dos 
procedimentos iniciais do SRP e integra a ARP; e 
V - Unidade Gestora Não Participante - (UGNP) unidade que, não tendo 
participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos 
desta norma, faz adesão à ata de registro de preços; e 
VI - Intenção de Registro de Preços (IRP) - ferramenta, disponível no 
site do Portal de Compras do Governo Federal - COMPRASNET 
(www.comprasnet.gov.br) para registro e divulgação dos itens a serem 
registrados. 

 

Destaque-se que o SRP não é passível de aplicação irrestrita e essa questão é 

contemplada no art. 5 º. 

 

Art. 5° As aquisições por meio do SRP no âmbito do Comando do Exército 
devem ser preferencialmente utilizadas nas seguintes hipóteses: 
I - quando pelas características do bem ou serviço, houver 
necessidade de contratações frequentes; 
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de 
entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade 
de medida; 
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de 
serviços para atendimento a mais de uma Organização Militar (OM); e 
IV - quando pela natureza do objeto a adquirir não for possível definir 
previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração da UG. 
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Os meios normativos e operacionais que regulam as licitações determinam a 

maneira pela qual a Administração deve anunciar o objeto da licitação. Tal atividade 

integra a fase preparatória do processo licitatório gerando documentos que 

progridem na formalização de seu produto final, o instrumento convocatório. 

No instrumento convocatório, a Administração torna pública oferta de contrato 

aos interessados, identificando o objeto a ser licitado, os procedimentos adotados, 

as condições da realização e participação dos licitantes, além dos critérios de 

aceitabilidade e julgamento das propostas. Desse modo, a fase interna da licitação e 

o seu produto final são procedimentos essenciais do processo licitatório, podendo a 

inobservância ou negligência das formalidades previstas na lei ocasionarem o 

fracasso do certame, por erros gerados na sua origem (JUSTEN FILHO, 2015; 

MEDAUAR, 2018; AMORIM, 2020). 

O princípio da eficiência impõe que a atividade administrativa seja exercida 

com presteza, correção e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da 

função administrativa, que não se contenta em ser desempenhada apenas com 

legalidade (JUSTEN FILHO, 2015; AMORIM, 2020). 

Na retórica do regramento administrativo, a eficiência é usualmente apontada 

com primazia. Ao assim proceder, o gestor público, inclusive aquele que integra os 

quadros militares, corre o risco de perda de uma perspectiva muito importante: a da 

efetividade.  Ser efetivo "é averiguar a real necessidade e oportunidade de 

determinadas ações, inclusive explicitando que setores são beneficiados em 

detrimento de outros. Este conceito não se relaciona estritamente com a ideia de 

eficiência, que possui conotação econômica marcante, considerando-se que nada 

mais impróprio para a administração pública do que realizar com eficiência o que 

simplesmente não precisa ser feito". 

Em resumo, a efetividade busca averiguar se existe de fato a necessidade, e 

se o fim ao qual se destina é atingido com sucesso. Pois de nada adianta para a 

Administração ser eficiente e eficaz num determinado processo, se o mesmo não 

cumpre o objetivo pretendido (AMORIM, 2020; BITTENCOURT, 2020). 

Toda licitação, a despeito da modalidade adotada, é uma sucessão de fatos 

que conformam os elos de uma corrente de produção da mesma. Dito de outra 

forma, todos esses elos possuem potencial de ação deletéria sobre o resultado final, 

ou seja, a licitação bem-sucedida. Ainda assim, o planejamento é sempre a fase 
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mais importante de um processo licitatório. não sendo diferente no pregão 

eletrônico, é nessa fase que a administração pensa todas as fases do processo, 

analisa os riscos tanto processuais como de execução do objeto (JUSTEN FILHO, 

2015; AMORIM, 2020; BITTENCOURT, 2020). 

A norma vigente prevê a realização do ETP e o ambienta em um processo de 

decisão discricionária, pois sua realização não é obrigatória. Essa liberdade de ação 

por parte do gestor está diretamente relacionada ao fato de que realizar algo que 

não precisa ser feito é inócuo e, eventualmente, deletério. Não se trata, portanto, de 

decisão inopinada, mas produto da justa e prudente observação das características 

do objeto a ser licitado (BITTENCOURT, 2020). 

Conforme é possível depreender da leitura do Anexo A, a regulamentação do 

pregão eletrônico busca inovar de modo a garantir maior competitividade e 

segurança jurídica. As balizas legais estão solidamente estabelecidas, mas é preciso 

que os que operam na seara das licitações sejam capazes de compreender a 

dinâmica subjacente. Como já se teve oportunidade de destacar nesse trabalho, 

informação é prata, mas compreensão é ouro. É primordial, portanto, manter em 

perspectiva que a padronização dos procedimentos não isenta a reflexão e o 

aprimoramento continuados. Planejar com acerto e oportunidade para, então, 

executar o que foi planejado. 

Essa dinâmica pode ser conceitualmente descrita em alguns passos 

relativamente simples. Via de regra, o início de um processo licitatório se dá com a 

necessidade de adquirir um determinado material ou contratar um serviço. Tal 

demanda provém do planejamento de cada seção, que define suas necessidades 

para um determinado período. Ao fim do planejamento o requisitante elabora um 

documento requisitório, denominado Requisição. 

A Requisição do objeto é o ato que motiva a licitação, e deve conter a 

identificação da necessidade, definida de maneira precisa, suficiente e clara, além 

da quantidade pretendida e a pesquisa de preços. 

Posteriormente, encaminha-se a requisição para a fiscalização administrativa, 

responsável pela gerência de toda parte patrimonial da OM, que analisa o teor da 

solicitação, e submete à apreciação do ordenador de despesas, normalmente 

representado pelo Comandante, Chefe ou Diretor da OM, que constitui a autoridade 

competente para autorizar as aplicações de recursos. 
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Este, por sua vez, optando pela realização do processo licitatório, determina 

em seu despacho que a Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC) adote 

as providências necessárias para a abertura dos procedimentos licitatórios. 

A SALC, responsável pela direção, coordenação e controle de todas as 

atividades relacionadas às aquisições, licitações e contratos, com a devida 

autorização da autoridade competente, protocola a Requisição e dá início ao 

processo administrativo. 

A SALC providencia a minuta do edital da licitação, informando a data, local 

e horário do certame, a definição dos recursos orçamentários que atenderão a 

despesa, as condições para credenciamento e participação no pregão, os critérios 

para formulação e aceitabilidade da proposta, as condições exigidas para a 

habilitação dos licitantes, a sistemática para a manifestação do interesse de recorrer, 

os direitos, deveres e obrigações dos fornecedores, os prazos e locais de entrega 

dos materiais e as sanções administrativas a que estão sujeitas os licitantes. Na 

minuta do edital do certame deve constar o Termo de Referência, documento 

elaborado pelo requisitante, onde constam as especificações necessárias à 

adequada descrição do objeto pretendido, sem pecar por insuficiência ou pelo 

excesso de dados não-relevantes. Em seguida, faz-se a juntada em ordem 

cronológica de todos os documentos produzidos.  Em seguida, monta-se um 

processo que deverá ser encaminhado a AGU para análise do mesmo e emissão de 

parecer. 

Com as orientações da AGU em mãos, a SALC efetua as alterações propostas 

e submete o produto final ao escrutínio da autoridade competente, dando início à 

fase externa da licitação.  

Os pareceres jurídicos emitidos pela AGU convergem na percepção de falhas, 

erros e omissões concentradas nos Termos de Referência, mas é importante ter em 

mente que a mesma, por força de suas atribuições, se manifesta somente quanto a 

aspectos jurídicos. Em outras palavras, a AGU não se manifesta sobre temas 

técnicos do objeto presentes no Termo de Referência, uma vez que não possui 

competência legal para manifestar-se acerca de questões não jurídicas. 

Ou seja, De modo diverso aos assuntos jurídicos e procedimentais 

estabelecidos no instrumento convocatório, as questões relacionadas aos aspectos 

técnicos do objeto que se pretende contratar não são reavaliadas por órgãos 
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consultivos, sendo de total responsabilidade dos agentes da administração 

participantes do planejamento. 

Nesse cenário, inconteste é a relevância da atualização e qualificação por parte 

não só dos Pregoeiros e Equipes de Apoio, como também dos diversos profissionais 

que atuam nas etapas do processo licitatório, sendo imprescindível, seguindo 

orientações do artigo 16, § 3° do Decreto No 10.024/2019 o estabelecimento de 

plano de capacitação que contenham iniciativas de treinamento para formação e a 

atualização técnica de pregoeiros, membros da equipe de apoio e demais agentes 

encarregados da instrução do processo licitatório, a serem implementadas com base 

em gestão por competências. 

Na ausência de tais investimentos, todo o repertório de benefícios 

proporcionados pela modalidade pregão em sua forma eletrônica tende a uma 

redução dramática, com claro prejuízo do interesse público. Equipes bem treinadas 

são indispensáveis para a licitação bem sucedida. Hoje, é farta a veiculação de 

anúncios na Internet de softwares robôs para lances automáticos. Essa aplicação 

tecnológica não é inovadora, mas apenas um recurso para fraudar a própria 

essência do processo licitatório, que deve ser isonômico. Em outras palavras, os 

mesmos avanços tecnológicos que têm assegurado contínua ampliação da 

competitividade também são aqueles que a comprometem por práticas fraudulentas. 

A obrigatoriedade de adoção do pregão eletrônico para a aquisição de bens e 

contratação de serviços, inclusive serviços comuns de Engenharia, ao lado da 

ausência de um teto de gastos, tornam a Administração Pública alvo prioritário para 

aqueles que a percebem apenas como oportunidade para ganhos ilícitos. Não 

necessariamente uma maioria, mas de grande voracidade, como amplamente 

divulgado pelos meios de comunicação de massa. 

Criar obstáculos ao sucesso dessas pretensões não é tarefa de pouca monta. 

Não se licita sem caracterizar o objeto de forma adequada, o que não se confunde 

com demasiada. O TCU frequentemente determina que se evite o detalhamento 

excessivo do objeto, para não direcionar a licitação ou restringir o seu caráter 

competitivo. Qualquer especificação ou condição que restrinja o universo de 

possíveis interessados deve ser justificada e tecnicamente fundamentada. 

No ambiente virtual, implementar e manter atualizadas barreiras tecnológicas 

de proteção da integridade das plataformas sem que isso resulte em dificuldade de 
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acesso, menor transparência e competitividade diminuída é um desafio permanente, 

que impõe soluções ágeis e funcionais. 

Não se pode ignorar, contudo, que a passagem dos anos também reflete 

importantes alterações dos bens a serem adquiridos e serviços a serem contratados. 

Por exemplo, a eliminação do suporte em papel reduziu a demanda por materiais de 

consumo típicos como itens de escritório e contratação de serviços de gráficas para 

confecção de itens como capas de processo e formulários. Por outro lado, verifica-se 

crescente expansão de consumo de itens como computadores, notebooks, 

smartphones, impressoras 3-D e outros elementos de suporte ao formato eletrônico. 

É impensável atuar em formato digital sem poder contar com Internet de alta 

velocidade e assim por diante. Todos esses itens, passíveis de enquadramento na 

condição de bens e serviços comuns, encontram na aquisição por meio do pregão 

eletrônico uma alternativa economicamente proveitosa e, agora, obrigatória. Toda 

essa adequação a novas realidades de demanda não pode ser levada a cabo de 

modo disruptivo, porque não é plausível a paralisação do fluxo de atividades do 

Estado e seus agentes. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

 

O presente trabalho teve por objetivo geral analisar os reflexos do pregão 

eletrônico para a gestão pública militar no âmbito do Exército Brasileiro, 

notadamente após sua nova configuração introduzida pelo Decreto nº10.024/2019. 

Para o alcance desse objetivo foram contemplados 4 objetivos específicos a saber: 

conceituar licitação, suas origens e modalidades; caracterizar os reflexos para a 

gestão pública da modalidade pregão eletrônico; apresentar as inovações 

introduzidas pelo Decreto nº10.024/2019 em comparação com o Decreto nº 

5.450/2005 e analisar as repercussões de tais inovações para a gestão pública 

militar no âmbito do Exército Brasileiro. 

A obrigação de licitar, salvo em condições específicas previstas em lei, é o 

aspecto distintivo da Administração Pública. Isso não equivale a afirmar que seja a 

melhor solução possível, não sendo raros os autores que afirmam que a licitação 

fracassou miseravelmente na salvaguarda do bem público. 
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Fato é que os legisladores vêm persistindo na linha de ação do aprimoramento 

continuado, mas a experiência demonstra que o sistema é lento, exige reiterada 

intervenção por parte dos órgãos de controle externo e disso resulta sensível 

aumento da complexidade de algo que deveria ser extremamente simples. Nesse 

sentido, é importante manter em perspectiva que essa complexidade, longe de 

contribuir para a lisura do procedimento licitatório, concorre diretamente para a 

criação de janelas de oportunidade para fraudes e corrupção.  

O Exército Brasileiro está presente em todo território nacional, o que impõe 

diferentes cenários de disponibilidade de infraestrutura tecnológica. Embora a 

centralização das licitações concorra para alguma mitigação dessas desigualdades, 

é certo que a qualidade dos pregões eletrônicos não é homogênea, com os grandes 

centros urbanos figurando em posição privilegiada.  

Os órgãos de controle interno do Exército Brasileiro, tem contribuído para 

importantes transformações, padronizando condutas e procedimentos, além do 

contínuo monitoramento de possíveis violações.  

Desde sua primeira configuração (decreto No 5450/2005) o pregão eletrônico 

pouco evoluiu em sua normativa, apesar do acelerado desenvolvimento tecnológico. 

Esse descompasso foi reduzido com a configuração introduzida pelo decreto No 

10.024/2019 o rol de inovações é expressivo, mas sua implementação está sendo 

conduzida em uma ambiência vulnerabilizada por esse desalinhamento histórico. 

Ademais, a pandemia de COVID-19 ainda em curso impôs uma série de exceções 

que dificultam a justa avaliação das repercussões desse normativo. A isso se soma, 

não com menor importância, o advento da NLL, que traz em seu bojo novas diretivas 

para o pregão eletrônico.  

Uma importante dificuldade enfrentada pelo gestor é a falta de tempestividade 

entre a publicação da norma e a regulamentação de seus instrumentos. Por exemplo 

a figura do SRP está prevista na LGL, ou seja, desde 1993. Não obstante, foi 

normatizada em 2003 e regulamentada em 2014.  Os hiatos gerados possuem clara 

repercussão adversa sobre a qualidade dos processos licitatórios.  

Outro exemplo de contundência similar é proporcionado pela dispensa 

eletrônica de licitação, apresentada no decreto No 10.024/2019, que não chegou a 

ser regulamentada sob a égide desse dispositivo, atropelada pela publicação da 

NLL. Ainda assim somente em 11 de agosto do corrente ano, a funcionalidade foi 

disponibilizada na plataforma Comprasnet versão 4.0.  
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De todo o exposto, depreende-se que a consecução das finalidades do pregão 

eletrônico é um processo em permanente construção, mediado pela intervenção dos 

órgãos de controle externo e interno.  

Por fim sugere-se a realização de novos estudos que se debrucem sobre 

estratégias que otimizem a transmissão do arcabouço licitatório com base no ensino 

por competências. Visualiza-se aqui o grande potencial de benefício das simulações 

em tempo real sob supervisão, favorecendo a integração das equipes e a correção 

de falhas procedimentais. 
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ANEXO A – QUADRO COMPARATIVO DOS DECRETOS 5.450/2005 E 
10.024/2019  
 

Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005 Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 

Regulamenta o pregão, na forma 
eletrônica, para aquisição de bens e 
serviços comuns, e dá outras providências. 

Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na 
forma eletrônica, para a aquisição de bens e a 
contratação de serviços comuns, incluídos os serviços 
comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da 
dispensa eletrônica, no âmbito da administração 
pública federal. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso 
da atribuição que lhe confere o art. 84, 
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista 
o disposto na Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, DECRETA : 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 84, caput, incisos II, 
IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o 
disposto no art. 2º, § 1º, da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, e na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, 
DECRETA: 

Art. 1º A modalidade de licitação pregão, na 
forma eletrônica, de acordo com o disposto 
no § 1º do art. 2º da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, destina-se à aquisição de 
bens e serviços comuns, no âmbito da 
União, e submete-se ao regulamento 
estabelecido neste Decreto. 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Objeto e âmbito de aplicação 

 

Art. 1º  Este Decreto regulamenta a licitação, na 
modalidade de pregão, na forma eletrônica, para a 
aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, 
incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe 
sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da 
administração pública federal. 

Parágrafo único. Subordinam-se ao 
disposto neste Decreto, além dos órgãos 
da administração pública federal direta, os 
fundos especiais, as autarquias, as 
fundações públicas, as empresas públicas, 
as sociedades de economia mista e as 
demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pela União. 

§ 1º  A utilização da modalidade de pregão, na forma 
eletrônica, pelos órgãos da administração pública 
federal direta, pelas autarquias, pelas fundações e 
pelos fundos especiais é obrigatória. 

- 

§ 2º  As empresas públicas, as sociedades de 
economia mista e suas subsidiárias, nos termos do 
regulamento interno de que trata o art. 40 da Lei nº 
13.303, de 30 de junho de 2016, poderão adotar, no 
que couber, as disposições deste Decreto, inclusive o 
disposto no Capítulo XVII, observados os limites de que 
trata o art. 29 da referida Lei. 

- 

§ 3º  Para a aquisição de bens e a contratação de 
serviços comuns pelos entes federativos, com a 
utilização de recursos da União decorrentes de 
transferências voluntárias, tais como convênios e 
contratos de repasse, a utilização da modalidade de 
pregão, na forma eletrônica, ou da dispensa eletrônica 
será obrigatória, exceto nos casos em que a lei ou a 
regulamentação específica que dispuser sobre a 
modalidade de transferência discipline de forma 
diversa  as contratações com os recursos do repasse. 

Art. 4º, § 1º 
§ 4º  Será admitida, excepcionalmente, mediante prévia 
justificativa da autoridade competente, a utilização da 
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Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005 Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 
forma de pregão presencial nas licitações de que trata 
o caput ou a não adoção do sistema de dispensa 
eletrônica, desde que fique comprovada a inviabilidade 
técnica ou a desvantagem para a administração na 
realização da forma eletrônica. 

Art. 2º O pregão, na forma eletrônica, como 
modalidade de licitação do tipo menor 
preço, realizar-se-á quando a disputa pelo 
fornecimento de bens ou serviços comuns 
for feita à distância em sessão pública, por 
meio de sistema que promova a 
comunicação pela internet. 

Transformado no art. 5º. 

§ 1º Consideram-se bens e serviços 
comuns, aqueles cujos padrões de 
desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos pelo edital, por 
meio de especificações usuais do mercado.

Transformado no art. 3º, inciso II 

 § 2º Para o julgamento das propostas, 
serão fixados critérios objetivos que 
permitam aferir o menor preço, devendo 
ser considerados os prazos para a 
execução do contrato e do fornecimento, as 
especificações técnicas, os parâmetros 
mínimos de desempenho e de qualidade e 
as demais condições definidas no edital. 

Transformado no art. 7º e parágrafo único 

§ 3º O sistema referido no caput será 
dotado de recursos de criptografia e de 
autenticação que garantam condições de 
segurança em todas as etapas do certame. 

Transformado no § 1º do art. 5 

 § 4º O pregão, na forma eletrônica ,será 
conduzido pelo órgão ou entidade 
promotora da licitação, com apoio técnico e 
operacional da Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, que 
atuará como provedor do sistema 
eletrônico para os órgãos integrantes do 
Sistema de Serviços Gerais - SISG. 

Transformado no art. 12 

§ 5º A Secretaria de Logística e Tecnologia 
da Informação poderá ceder o uso do seu 
sistema eletrônico a órgão ou entidade dos 
Poderes da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, mediante celebração 
de termo de adesão. 

Transformado no art. 56 

Art. 5º Princípios 

 

Art. 2º  O pregão, na forma eletrônica, é condicionado 
aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, 
da probidade administrativa, do desenvolvimento 
sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, 
do julgamento objetivo, da razoabilidade, da 
competitividade, da proporcionalidade e aos que lhes 
são correlatos. 

- 

§ 1º  O princípio do desenvolvimento sustentável será 
observado nas etapas do processo de contratação, em 
suas dimensões econômica, social, ambiental e 
cultural, no mínimo, com base nos planos de gestão de 
logística sustentável dos órgãos e das entidades. 

Parágrafo único do art. 5º § 2º  As normas disciplinadoras da licitação serão 
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interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 
os interessados, resguardados o interesse da 
administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 
segurança da contratação. 

Art. 3º Deverão ser previamente 
credenciados perante o provedor do 
sistema eletrônico a autoridade competente 
do órgão promotor da licitação, o pregoeiro, 
os membros da equipe de apoio e os 
licitantes que participam do pregão na 
forma eletrônica. 

Transformado no art.  9º 

§ 1º O credenciamento dar-se-á pela 
atribuição de chave de identificação e de 
senha, pessoal e intransferível, para 
acesso ao sistema eletrônico. 

Transformado no art.  9º, § 1º 

§ 2º No caso de pregão promovido por 
órgão integrante do SISG, o 
credenciamento do licitante, bem assim a 
sua manutenção, dependerá de registro 
atualizado no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores - SICAF. 

Transformado no art. 10 

§ 3º A chave de identificação e a senha 
poderão ser utilizadas em qualquer pregão 
na forma eletrônica, salvo quando 
cancelada por solicitação do credenciado 
ou em virtude de seu descadastramento 
perante o SICAF. 

Transformado no art.  11 

§ 4º A perda da senha ou a quebra de sigilo 
deverá ser comunicada imediatamente ao 
provedor do sistema, para imediato 
bloqueio de acesso. 

Transformado no art.  19, inciso V 

§ 5º O uso da senha de acesso pelo 
licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação 
efetuada diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor 
do sistema ou ao órgão promotor da 
licitação responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros. 

Transformado no art.  19, inciso III 

§ 6º O credenciamento junto ao provedor 
do sistema implica a responsabilidade legal 
do licitante e a presunção de sua 
capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão na forma 
eletrônica. 

- 

- Definições 

 
Art. 3º  Para fins do disposto neste Decreto, considera-
se: 

Art. 17, § 2º I - aviso do edital - documento que contém: 
Art. 17, § 2º a) a definição precisa, suficiente e clara do objeto; 

Art. 17, § 2º 
b) a indicação dos locais, das datas e dos horários em 
que poderá ser lido ou obtido o edital; e 

Art. 17, § 2º 
c) o endereço eletrônico no qual ocorrerá a sessão 
pública com a data e o horário de sua realização; 

Art. 2º, § 1º 
II - bens e serviços comuns - bens cujos padrões de 
desempenho e qualidade possam ser objetivamente 
definidos pelo edital, por meio de especificações 
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reconhecidas e usuais do mercado; 

- 

III - bens e serviços especiais - bens que, por sua alta 
heterogeneidade ou complexidade técnica, não podem 
ser considerados bens e serviços comuns, nos termos 
do inciso II; 

- 

IV - estudo técnico preliminar - documento constitutivo 
da primeira etapa do planejamento de uma contratação, 
que caracteriza o interesse público envolvido e a 
melhor solução ao problema a ser resolvido e que, na 
hipótese de conclusão pela viabilidade da contratação, 
fundamenta o termo de referência; 

- 
V - lances intermediários - lances iguais ou superiores 
ao menor já ofertado, porém inferiores ao último lance 
dado pelo próprio licitante; 

- 
VI - obra - construção, reforma, fabricação, 
recuperação ou ampliação de bem imóvel, realizada 
por execução direta ou indireta; 

- 
VII - serviço - atividade ou conjunto de atividades 
destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou 
material, de interesse da administração pública; 

- 

VIII - serviço comum de engenharia - atividade ou 
conjunto de atividades que necessitam da participação 
e do acompanhamento de profissional engenheiro 
habilitado, nos termos do disposto na Lei nº 5.194, de 
24 de dezembro de 1966, e cujos padrões de 
desempenho e qualidade possam ser objetivamente 
definidos pela administração pública, mediante 
especificações usuais de mercado; 

- 

IX - Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores - Sicaf - ferramenta informatizada, 
integrante da plataforma do Sistema Integrado de 
Administração de Serviços Gerais - Siasg, 
disponibilizada pelo Ministério da Economia, para 
cadastramento dos órgãos e das entidades da 
administração pública, das empresas públicas e dos 
participantes de procedimentos de licitação, dispensa 
ou inexigibilidade promovidos pelos órgãos e pelas 
entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais - 
Sisg; 

- 

X - sistema de dispensa eletrônica - ferramenta 
informatizada, integrante da plataforma do Siasg, 
disponibilizada pelo Ministério da Economia, para a 
realização dos processos de contratação direta de bens 
e serviços comuns, incluídos os serviços comuns de 
engenharia; e 

Art. 9º, inciso I 
XI - termo de referência - documento elaborado com 
base nos estudos técnicos preliminares, que deverá 
conter: 

Art. 9º, § 2º 

a) os elementos que embasam a avaliação do custo 
pela administração pública, a partir dos padrões de 
desempenho e qualidade estabelecidos e das 
condições de entrega do objeto, com as seguintes 
informações: 

Art. 9º, inciso I 

1. a definição do objeto contratual e dos métodos para 
a sua execução, vedadas especificações excessivas, 
irrelevantes ou desnecessárias, que limitem ou frustrem 
a competição ou a realização do certame; 

Art. 9º, § 2º 
2. o valor estimado do objeto da licitação demonstrado 
em planilhas, de acordo com o preço de mercado; e 
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Art. 9º, § 2º 3. o cronograma físico-financeiro, se necessário; 
Art. 9º, § 2º b) o critério de aceitação do objeto; 
Art. 9º, § 2º c) os deveres do contratado e do contratante; 

- 
d) a relação dos documentos essenciais à verificação 
da qualificação técnica e econômico-financeira, se 
necessária; 

Art. 9º, § 2º 
e) os procedimentos de fiscalização e gerenciamento 
do contrato ou da ata de registro de preços; 

Art. 9º, § 2º f) o prazo para execução do contrato; e 

Art. 9º, § 2º 
g) as sanções previstas de forma objetiva, suficiente e 
clara. 

- 
§ 1º  A classificação de bens e serviços como comuns 
depende de exame predominantemente fático e de 
natureza técnica. 

- 

§ 2º  Os bens e serviços que envolverem o 
desenvolvimento de soluções específicas de natureza 
intelectual, científica e técnica, caso possam ser 
definidos nos termos do disposto no inciso II do caput, 
serão licitados por pregão, na forma eletrônica. 

Art. 4º Nas licitações para aquisição de 
bens e serviços comuns será obrigatória a 
modalidade pregão, sendo preferencial a 
utilização da sua forma eletrônica. 

Transformado no art. 1º, § 1º 

§ 1º O pregão deve ser utilizado na forma 
eletrônica, salvo nos casos de comprovada 
inviabilidade, a ser justificada pela 
autoridade competente. 

Transformado no art. 1º, § 4º 

§ 2º Na hipótese de aquisições por 
dispensa de licitação, fundamentadas 
no inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, as unidades gestoras 
integrantes do SISG deverão adotar, 
preferencialmente, o sistema de cotação 
eletrônica, conforme disposto na legislação 
vigente. 

Transformado no art. 51 

Art. 6º Vedações 
Art. 4º  O pregão, na forma eletrônica, não se aplica a: 

Art. 6º I - contratações de obras; 
Art. 6º II - locações imobiliárias e alienações; e 

Art. 6º 
III - bens e serviços especiais, incluídos os serviços de 
engenharia enquadrados no disposto no inciso III 
do caput do art. 3º. 

Art. 5º A licitação na modalidade de pregão 
é condicionada aos princípios básicos da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, 
igualdade, publicidade, eficiência, 
probidade administrativa, vinculação ao 
instrumento convocatório e do julgamento 
objetivo, bem como aos princípios 
correlatos da razoabilidade, 
competitividade e proporcionalidade. 

Transformado em art. 2º 

Parágrafo único. As normas disciplinadoras 
da licitação serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os 
interessados, desde que não 
comprometam o interesse da 
administração, o princípio da isonomia, a 
finalidade e a segurança da contratação. 

Transformado em art. 2º, § 2º 
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Art. 2º CAPÍTULO II 

DOS PROCEDIMENTOS 
Forma de realização 

 

Art. 5º  O pregão, na forma eletrônica, será realizado 
quando a disputa pelo fornecimento de bens ou pela 
contratação de serviços comuns ocorrer à distância e 
em sessão pública, por meio do Sistema de Compras 
do Governo federal, disponível no endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 

Art. 2º, §3º 

§ 1º  O sistema de que trata o caput será dotado de 
recursos de criptografia e de autenticação que 
garantam as condições de segurança nas etapas do 
certame. 

- 

§ 2º  Na hipótese de que trata o § 3º do art. 1º, além do 
disposto no caput, poderão ser utilizados sistemas 
próprios ou outros sistemas disponíveis no mercado, 
desde que estejam integrados à plataforma de 
operacionalização das modalidades de transferências 
voluntárias. 

Art. 6º A licitação na modalidade de pregão, 
na forma eletrônica, não se aplica às 
contratações de obras de engenharia, bem 
como às locações imobiliárias e alienações 
em geral. 

Transformado em art. 4º 

- Etapas 

 
Art. 6º  A realização do pregão, na forma eletrônica, 
observará as seguintes etapas sucessivas: 

- I - planejamento da contratação; 
- II - publicação do aviso de edital; 

- 
III - apresentação de propostas e de documentos de 
habilitação; 

- 
IV - abertura da sessão pública e envio de lances, ou 
fase competitiva; 

- V - julgamento; 
- VI - habilitação; 
- VII - recursal; 
- VIII - adjudicação; e 
- IX - homologação. 
Art. 7º Os participantes de licitação na 
modalidade de pregão, na forma eletrônica, 
têm direito público subjetivo à fiel 
observância do procedimento estabelecido 
neste Decreto, podendo qualquer 
interessado acompanhar o seu 
desenvolvimento em tempo real, por meio 
da internet. 

Transformado em art. 54 

Art. 2º, § 2º Critérios de julgamento das propostas 

 

Art. 7º  Os critérios de julgamento empregados na 
seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração serão os de menor preço ou maior 
desconto, conforme dispuser o edital. 

Art. 2º, § 2º 

Parágrafo único.  Serão fixados critérios objetivos para 
definição do melhor preço, considerados os prazos 
para a execução do contrato e do fornecimento, as 
especificações técnicas, os parâmetros mínimos de 
desempenho e de qualidade, as diretrizes do plano de 
gestão de logística sustentável e as demais condições 
estabelecidas no edital. 
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Art. 8º À autoridade competente, de acordo 
com as atribuições previstas no regimento 
ou estatuto do órgão ou da entidade, cabe: 

Transformado em art. 13 

I - designar e solicitar, junto ao provedor do 
sistema, o credenciamento do pregoeiro e 
dos componentes da equipe de apoio; 

Transformado em art. 13, inciso I 

II - indicar o provedor do sistema; Transformado em art. 13, inciso II 
III - determinar a abertura do processo 
licitatório; 

Transformado em art. 13, inciso III 

IV - decidir os recursos contra atos do 
pregoeiro quando este mantiver sua 
decisão; 

Transformado em art. 13, inciso IV 

V - adjudicar o objeto da licitação, quando 
houver recurso; 

Transformado em art. 13, inciso V 

VI - homologar o resultado da licitação; e Transformado em art. 13, inciso VI 
VII - celebrar o contrato. Transformado em art. 13, inciso VII 
Art. 30 Documentação 

 

Art. 8º  O processo relativo ao pregão, na forma 
eletrônica, será instruído com os seguintes 
documentos, no mínimo: 

- I - estudo técnico preliminar, quando necessário; 
Art. 30, inciso II II - termo de referência; 
Art. 30, inciso III III - planilha estimativa de despesa; 

Art. 30, inciso IV 
IV - previsão dos recursos orçamentários necessários, 
com a indicação das rubricas, exceto na hipótese de 
pregão para registro de preços; 

Art. 30, inciso V V - autorização de abertura da licitação; 
Art. 30, inciso VI VI - designação do pregoeiro e da equipe de apoio; 
Art. 30, inciso VII VII - edital e respectivos anexos; 

Art. 30, inciso VIII 
VIII - minuta do termo do contrato, ou instrumento 
equivalente, ou minuta da ata de registro de preços, 
conforme o caso; 

Art. 30, inciso IX IX - parecer jurídico; 

Art. 30, inciso X 
X - documentação exigida e apresentada para a 
habilitação; 

- XI- proposta de preços do licitante; 

Art. 30, inciso XI 
XII - ata da sessão pública, que conterá os seguintes 
registros, entre outros: 

Art. 30, inciso XI, alínea “a” a) os licitantes participantes; 
Art. 30, inciso XI, alínea “b” b) as propostas apresentadas; 
- c) os avisos, os esclarecimentos e as impugnações; 
Art. 30, inciso XI, alínea “c” d) os lances ofertados, na ordem de classificação; 
- e) a suspensão e o reinício da sessão, se for o caso; 
Art. 30, inciso XI, alínea “d” f) a aceitabilidade da proposta de preço; 
Art. 30, inciso XI, alínea “e” g) a habilitação; 

- 
h) a decisão sobre o saneamento de erros ou falhas na 
proposta ou na documentação; 

Art. 30, inciso XI, alínea “f” 
i) os recursos interpostos, as respectivas análises e as 
decisões; e 

- j) o resultado da licitação; 
Art. 30, inciso XII XIII - comprovantes das publicações: 
Art. 30, inciso XII, alínea “a” a) do aviso do edital; 
Art. 30, inciso XII, alínea “c” b) do extrato do contrato; e 
Art. 30, inciso XII, alínea “d” c) dos demais atos cuja publicidade seja exigida; e 
- XIV - ato de homologação. 

Art. 30, § 1º 
§ 1º  A instrução do processo licitatório poderá ser 
realizada por meio de sistema eletrônico, de modo que 
os atos e os documentos de que trata este artigo, 
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constantes dos arquivos e registros digitais, serão 
válidos para todos os efeitos legais, inclusive para 
comprovação e prestação de contas. 

Art. 30, § 3º 
§ 2º  A ata da sessão pública será disponibilizada na 
internet imediatamente após o seu encerramento, para 
acesso livre. 

Art. 9º Na fase preparatória do pregão, na 
forma eletrônica, será observado o 
seguinte: 

Transformado art. 14 

I - elaboração de termo de referência pelo 
órgão requisitante, com indicação do objeto 
de forma precisa, suficiente e clara, 
vedadas especificações que, por 
excessivas, irrelevantes ou 
desnecessárias, limitem ou frustrem a 
competição ou sua realização; 

Transformado no art. 3º , inciso XI, item 1 

II - aprovação do termo de referência pela 
autoridade competente; 

- 

III - apresentação de justificativa da 
necessidade da contratação; 

- 

IV - elaboração do edital, estabelecendo 
critérios de aceitação das propostas; 

Transformado no art. 14, inciso III 

V - definição das exigências de habilitação, 
das sanções aplicáveis, inclusive no que se 
refere aos prazos e às condições que, 
pelas suas particularidades, sejam 
consideradas relevantes para a celebração 
e execução do contrato e o atendimento 
das necessidades da administração; e 

Transformado no art. 14, inciso IV 

VI - designação do pregoeiro e de sua 
equipe de apoio. 

Transformado no art. 14, inciso V 

§ 1º A autoridade competente motivará os 
atos especificados nos incisos II e III, 
indicando os elementos técnicos 
fundamentais que o apóiam, bem como 
quanto aos elementos contidos no 
orçamento estimativo e no cronograma 
físico-financeiro de desembolso, se for o 
caso, elaborados pela administração. 

- 

§ 2º O termo de referência é o documento 
que deverá conter elementos capazes de 
propiciar avaliação do custo pela 
administração diante de orçamento 
detalhado, definição dos métodos, 
estratégia de suprimento, valor estimado 
em planilhas de acordo com o preço de 
mercado, cronograma físico-financeiro, se 
for o caso, critério de aceitação do objeto, 
deveres do contratado e do contratante, 
procedimentos de fiscalização e 
gerenciamento do contrato, prazo de 
execução e sanções, de forma clara, 
concisa e objetiva. 

Transformado em art. 3º, inciso XI 

Art. 3º CAPÍTULO III 
DO ACESSO AO SISTEMA ELETRÔNICO 
Credenciamento 

 
Art.  9º  A autoridade competente do órgão ou da 
entidade promotora da licitação, o pregoeiro, os 
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membros da equipe de apoio e os licitantes que 
participarem do pregão, na forma eletrônica, serão 
previamente credenciados, perante o provedor do 
sistema eletrônico. 

Art. 3º, § 1º 
§ 1º  O credenciamento para acesso ao sistema 
ocorrerá pela atribuição de chave de identificação e de 
senha pessoal e intransferível. 

Art. 8º, inciso I 

§ 2º  Caberá à autoridade competente do órgão ou da 
entidade promotora da licitação solicitar, junto ao 
provedor do sistema, o seu credenciamento, o do 
pregoeiro e o dos membros da equipe de apoio. 

Art. 10. As designações do pregoeiro e da 
equipe de apoio devem recair nos 
servidores do órgão ou entidade promotora 
da licitação, ou de órgão ou entidade 
integrante do SISG. 

Transformado em art. 16, caput e inciso I 

§ 1º A equipe de apoio deverá ser 
integrada, em sua maioria, por servidores 
ocupantes de cargo efetivo ou emprego da 
administração pública, pertencentes, 
preferencialmente, ao quadro permanente 
do órgão ou entidade promotora da 
licitação. 

Transformado em art. 16, inciso II 

§ 2º No âmbito do Ministério da Defesa, as 
funções de pregoeiro e de membro da 
equipe de apoio poderão ser 
desempenhadas por militares. 

Transformado em art. 16, § 1º 

§ 3º A designação do pregoeiro, a critério 
da autoridade competente, poderá ocorrer 
para período de um ano, admitindo-se 
reconduções, ou para licitação específica. 

Transformado em art. 16, § 2º 

§ 4º Somente poderá exercer a função de 
pregoeiro o servidor ou o militar que reúna 
qualificação profissional e perfil adequados, 
aferidos pela autoridade competente. 

- 

Art. 3º, § 2º Licitante 

 

Art. 10.  Na hipótese de pregão promovido por órgão ou 
entidade integrante do Sisg, o credenciamento do 
licitante e sua manutenção dependerão de registro 
prévio e atualizado no Sicaf. 

Art. 11. Caberá ao pregoeiro, em especial: Transformado em art. 17 
I - coordenar o processo licitatório; - 
II - receber, examinar e decidir as 
impugnações e consultas ao edital, apoiado 
pelo setor responsável pela sua 
elaboração; 

Transformado no inciso II do art. 17. 

III - conduzir a sessão pública na internet; Transformado no inciso I do art. 17. 
IV - verificar a conformidade da proposta 
com os requisitos estabelecidos no 
instrumento convocatório; 

Transformado no inciso III do art. 17. 

V - dirigir a etapa de lances; Transformado no inciso IV do art. 17. 
VI - verificar e julgar as condições de 
habilitação; 

Transformado no inciso V do art. 17. 

VII - receber, examinar e decidir os 
recursos, encaminhando à autoridade 
competente quando mantiver sua decisão; 

Transformado no inciso VII do art. 17. 

VIII - indicar o vencedor do certame; Transformado no inciso VIII do art. 17. 
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IX - adjudicar o objeto, quando não houver 
recurso; 

Transformado no inciso IX do art. 17. 

X - conduzir os trabalhos da equipe de 
apoio; e 

Transformado no inciso X do art. 17. 

XI - encaminhar o processo devidamente 
instruído à autoridade superior e propor a 
homologação. 

Transformado no inciso XI do art. 17. 

Art. 3º, § 3º 

Art. 11.  O credenciamento no Sicaf permite a 
participação dos interessados em qualquer pregão, na 
forma eletrônica, exceto quando o seu cadastro no 
Sicaf tenha sido inativado ou excluído por solicitação do 
credenciado ou por determinação legal. 

Art. 12. Caberá à equipe de apoio, dentre 
outras atribuições, auxiliar o pregoeiro em 
todas as fases do processo licitatório. 

Transformado em art. 18 

Art. 2º, § 4º CAPÍTULO IV 
DA CONDUÇÃO DO PROCESSO 
Órgão ou entidade promotora da licitação 

 

Art. 12.  O pregão, na forma eletrônica, será conduzido 
pelo órgão ou pela entidade promotora da licitação, 
com apoio técnico e operacional do órgão central do 
Sisg, que atuará como provedor do Sistema de 
Compras do Governo federal para os órgãos e 
entidades integrantes do Sisg. 

Art. 13. Caberá ao licitante interessado em 
participar do pregão, na forma eletrônica: 

Transformado em art. 19 

I - credenciar-se no SICAF para certames 
promovidos por órgãos da administração 
pública federal direta, autárquica e 
fundacional, e de órgão ou entidade dos 
demais Poderes, no âmbito da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, que 
tenham celebrado termo de adesão; 

Transformado em art. 19, inciso I 

II - remeter, no prazo estabelecido, 
exclusivamente por meio eletrônico, via 
internet, a proposta e, quando for o caso, 
seus anexos; 

Transformado em art. 19, inciso II 

III - responsabilizar-se formalmente pelas 
transações efetuadas em seu nome, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas 
propostas e lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor 
do sistema ou ao órgão promotor da 
licitação responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros; 

Transformado em art. 19, inciso III 

IV - acompanhar as operações no sistema 
eletrônico durante o processo licitatório, 
responsabilizando-se pelo ônus decorrente 
da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão; 

Transformado em art. 19, inciso IV 

V - comunicar imediatamente ao provedor 
do sistema qualquer acontecimento que 
possa comprometer o sigilo ou a 
inviabilidade do uso da senha, para 

Transformado em art. 19, inciso V 
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imediato bloqueio de acesso; 
VI - utilizar-se da chave de identificação e 
da senha de acesso para participar do 
pregão na forma eletrônica; e 

Transformado em art. 19, inciso VI 

VII - solicitar o cancelamento da chave de 
identificação ou da senha de acesso por 
interesse próprio. 

Transformado em art. 19, inciso VII 

Parágrafo único. O fornecedor 
descredenciado no SICAF terá sua chave 
de identificação e senha suspensas 
automaticamente. 

Transformado em art. 19, parágrafo único 

Art. 8º, caput Autoridade competente 

 

Art.  13.  Caberá à autoridade competente, de acordo 
com as atribuições previstas no regimento ou no 
estatuto do órgão ou da entidade promotora da 
licitação: 

Art. 8º, inciso I 
I - designar o pregoeiro e os membros da equipe de 
apoio; 

Art. 8º, inciso II II - indicar o provedor do sistema; 
Art. 8º, inciso III III - determinar a abertura do processo licitatório; 

Art. 8º, inciso IV 
IV - decidir os recursos contra os atos do pregoeiro, 
quando este mantiver sua decisão; 

Art. 8º, inciso V 
V - adjudicar o objeto da licitação, quando houver 
recurso; 

Art. 8º, inciso VI VI - homologar o resultado da licitação; e 

Art. 8º, inciso VII 
VII - celebrar o contrato ou assinar a ata de registro de 
preços. 

Art. 14. Para habilitação dos licitantes, será 
exigida, exclusivamente, a documentação 
relativa: 

Transformado no art. 40 

I - à habilitação jurídica; Transformado no art. 40, inciso I 
II - à qualificação técnica; Transformado no art. 40, inciso II 
III - à qualificação econômico-financeira; Transformado no art. 40, inciso III 
IV - à regularidade fiscal com a Fazenda 
Nacional, o sistema da seguridade social e 
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
- FGTS; 

Transformado no art. 40, inciso IV 

V - à regularidade fiscal perante as 
Fazendas Estaduais e Municipais, quando 
for o caso; e 

Transformado no art. 40, inciso V 

VI - ao cumprimento do disposto no 
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e 
no inciso XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666, 
de 1993. 

Transformado no art. 40, inciso VI 

Parágrafo único. A documentação exigida 
para atender ao disposto nos incisos I, III, 
IV e V deste artigo poderá ser substituída 
pelo registro cadastral no SICAF ou, em se 
tratando de órgão ou entidade não 
abrangida pelo referido Sistema, por 
certificado de registro cadastral que atenda 
aos requisitos previstos na legislação geral.

Transformado no art. 40, parágrafo único 

- CAPÍTULO V 
DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 
Orientações gerais 

 
Art. 14.  No planejamento do pregão, na forma 
eletrônica, será observado o seguinte: 

- I - elaboração do estudo técnico preliminar e do termo 
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de referência; 

- 
II - aprovação do estudo técnico preliminar e do termo 
de referência pela autoridade competente ou por quem 
esta delegar; 

Art. 9º, inciso IV 

III - elaboração do edital, que estabelecerá os critérios 
de julgamento e a aceitação das propostas, o modo de 
disputa e, quando necessário, o intervalo mínimo de 
diferença de valores ou de percentuais entre os lances, 
que incidirá tanto em relação aos lances intermediários 
quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; 

Art. 9º, inciso V 

IV - definição das exigências de habilitação, das 
sanções aplicáveis, dos prazos e das condições que, 
pelas suas particularidades, sejam consideradas 
relevantes para a celebração e a execução do contrato 
e o atendimento das necessidades da administração 
pública; e 

Art. 9º, inciso VI V - designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio. 
Art. 15. Quando permitida a participação de 
empresas estrangeiras na licitação, as 
exigências de habilitação serão atendidas 
mediante documentos equivalentes, 
autenticados pelos respectivos consulados 
ou embaixadas e traduzidos por tradutor 
juramentado no Brasil. 

Transformado em art. 41 e parágrafo único 

- Valor estimado ou valor máximo aceitável 

 

Art. 15.  O valor estimado ou o valor máximo aceitável 
para a contratação, se não constar expressamente do 
edital, possuirá caráter sigiloso e será disponibilizado 
exclusiva e permanentemente aos órgãos de controle 
externo e interno. 

- 

§ 1º  O caráter sigiloso do valor estimado ou do valor 
máximo aceitável para a contratação será 
fundamentado no § 3º do art. 7º da Lei nº 12.527, de 18 
de novembro de 2011, e no art. 20 do Decreto nº 7.724, 
de 16 de maio de 2012. 

- 

§ 2º  Para fins do disposto no caput, o valor estimado 
ou o valor máximo aceitável para a contratação será 
tornado público apenas e imediatamente após o 
encerramento do envio de lances, sem prejuízo da 
divulgação do detalhamento dos quantitativos e das 
demais informações necessárias à elaboração das 
propostas. 

- 

§ 3º  Nas hipóteses em que for adotado o critério de 
julgamento pelo maior desconto, o valor estimado, o 
valor máximo aceitável ou o valor de referência para 
aplicação do desconto constará obrigatoriamente do 
instrumento convocatório. 

Art. 16. Quando permitida a participação de 
consórcio de empresas, serão exigidos: 

Transformado em art. 42 

I - comprovação da existência de 
compromisso público ou particular de 
constituição de consórcio, com indicação 
da empresa-líder, que deverá atender às 
condições de liderança estipuladas no 
edital e será a representante das 
consorciadas perante a União; 

Transformado em art. 42, inciso I 

II - apresentação da documentação de 
habilitação especificada no instrumento 
convocatório por empresa consorciada; 

Transformado em art. 42, inciso II 
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III - comprovação da capacidade técnica do 
consórcio pelo somatório dos quantitativos 
de cada consorciado, na forma 
estabelecida no edital; 

Transformado em art. 42, inciso III 

IV - demonstração, por empresa 
consorciada, do atendimento aos índices 
contábeis definidos no edital, para fins de 
qualificação econômico-financeira; 

Transformado em art. 42, inciso IV 

V - responsabilidade solidária das 
empresas consorciadas pelas obrigações 
do consórcio, nas fases de licitação e 
durante a vigência do contrato; 

Transformado em art. 42, inciso V 

VI - obrigatoriedade de liderança por 
empresa brasileira no consórcio formado 
por empresas brasileiras e estrangeiras, 
observado o disposto no inciso I; e 

Transformado em art. 42, inciso VI 

VII - constituição e registro do consórcio 
antes da celebração do contrato. 

Transformado em art. 42, inciso VII 

Parágrafo único. Fica impedida a 
participação de empresa consorciada, na 
mesma licitação, por intermédio de mais de 
um consórcio ou isoladamente. 

Transformado em art. 42, parágrafo único 

Art. 8º Designações do pregoeiro e da equipe de apoio 

 

Art. 16.  Caberá à autoridade máxima do órgão ou da 
entidade, ou a quem possuir a competência, designar 
agentes públicos para o desempenho das funções 
deste Decreto, observados os seguintes requisitos: 

Art. 10, caput 
I - o pregoeiro e os membros da equipe de apoio serão 
servidores do órgão ou da entidade promotora da 
licitação; e 

Art. 10, § 1º 

II - os membros da equipe de apoio serão, em sua 
maioria, servidores ocupantes de cargo efetivo, 
preferencialmente pertencentes aos quadros 
permanentes do órgão ou da entidade promotora da 
licitação. 

Art. 10, § 2º 
§ 1º  No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de 
pregoeiro e de membro da equipe de apoio poderão ser 
desempenhadas por militares. 

Art. 10, § 3º 

§ 2º  A critério da autoridade competente, o pregoeiro e 
os membros da equipe de apoio poderão ser 
designados para uma licitação específica, para um 
período determinado, admitidas reconduções, ou por 
período indeterminado, permitida a revogação da 
designação a qualquer tempo. 

- 

§ 3º  Os órgãos e as entidades de que trata o § 1º do 
art. 1º  estabelecerão planos de capacitação que 
contenham iniciativas de treinamento para a formação 
e a atualização técnica de pregoeiros, membros da 
equipe de apoio e demais agentes encarregados da 
instrução do processo licitatório, a serem 
implementadas com base em gestão por competências.

Art. 17. A fase externa do pregão, na forma 
eletrônica, será iniciada com a convocação 
dos interessados por meio de publicação 
de aviso, observados os valores estimados 
para contratação e os meios de divulgação 
a seguir indicados: 

Transformado em art. 20 

I - até R$ 650.000,00 (seiscentos e 
cinqüenta mil reais): 

- 
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a) Diário Oficial da União; e - 
b) meio eletrônico, na internet; - 
II - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e 
cinqüenta mil reais) até R$ 1.300.000,00 
(um milhão e trezentos mil reais): 

- 

a) Diário Oficial da União; - 
b) meio eletrônico, na internet; e - 
c) jornal de grande circulação local; - 
III - superiores a R$ 1.300.000,00 (um 
milhão e trezentos mil reais): 

- 

a) Diário Oficial da União; - 
b) meio eletrônico, na internet; e - 
c) jornal de grande circulação regional ou 
nacional. 

- 

§ 1º Os órgãos ou entidades integrantes do 
SISG e os que aderirem ao sistema do 
Governo Federal disponibilizarão a íntegra 
do edital, em meio eletrônico, no Portal de 
Compras do Governo Federal - 
COMPRASNET, sítio 
www.comprasnet.gov.br. 

Transformado em art. 21 

§ 2º O aviso do edital conterá a definição 
precisa, suficiente e clara do objeto, a 
indicação dos locais, dias e horários em 
que poderá ser lida ou obtida a íntegra do 
edital, bem como o endereço eletrônico 
onde ocorrerá a sessão pública, a data e 
hora de sua realização e a indicação de 
que o pregão, na forma eletrônica, será 
realizado por meio da internet. 

Transformado em art. 3º 

§ 3º A publicação referida neste artigo 
poderá ser feita em sítios oficiais da 
administração pública, na internet, desde 
que certificado digitalmente por autoridade 
certificadora credenciada no âmbito da 
Infra-Estrutura de Chaves Públicas 
Brasileira - ICP-Brasil. 

- 

                              
§ 4º O prazo fixado para a apresentação 
das propostas, contado a partir da 
publicação do aviso, não será inferior a oito 
dias úteis. 

Transformado em art. 25 

§ 5º Todos os horários estabelecidos no 
edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão, para todos os efeitos, o horário 
de Brasília, Distrito Federal, inclusive para 
contagem de tempo e registro no sistema 
eletrônico e na documentação relativa ao 
certame. 

Transformado em art. 53 

                                            
§ 6º Na divulgação de pregão realizado 
para o sistema de registro de preços, 
independentemente do valor estimado, 
será adotado o disposto no inciso III. 

- 

Art. 11 Do pregoeiro 
Art. 17.  Caberá ao pregoeiro, em especial: 

Art. 11, inciso III I - conduzir a sessão pública; 
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Art. 11, inciso II 

II - receber, examinar e decidir as impugnações e os 
pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, 
além de poder requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração desses documentos; 

Art. 11, inciso IV 
III - verificar a conformidade da proposta em relação 
aos requisitos estabelecidos no edital; 

Art. 11, inciso V IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances; 
Art. 11, inciso VI V - verificar e julgar as condições de habilitação; 

Art. 26, § 3º 
VI - sanear erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas, dos documentos de 
habilitação e sua validade jurídica; 

Art. 11, inciso VII 
VII - receber, examinar e decidir os recursos e 
encaminhá-los à autoridade competente quando 
mantiver sua decisão; 

Art. 11, inciso VIII VIII - indicar o vencedor do certame; 
Art. 11, inciso IX IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 
Art. 11, inciso X X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 

Art. 11, inciso XI 
XI - encaminhar o processo devidamente instruído à 
autoridade competente e propor a sua homologação. 

- 

Parágrafo único.  O pregoeiro poderá solicitar 
manifestação técnica da assessoria jurídica ou de 
outros setores do órgão ou da entidade, a fim de 
subsidiar sua decisão. 

Art. 18. Até dois dias úteis antes da data 
fixada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar o ato 
convocatório do pregão, na forma 
eletrônica. 

Transformado em art. 24 

§ 1º Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo 
setor responsável pela elaboração do 
edital, decidir sobre a impugnação no prazo 
de até vinte e quatro horas. 

Transformado em art. 24, § 1º 

§ 2º Acolhida a impugnação contra o ato 
convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame. 

Transformado em art. 24, § 3º 

Art. 12 Da equipe de apoio 

 
Art. 18.  Caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro 
nas etapas do processo licitatório. 

Art. 19. Os pedidos de esclarecimentos 
referentes ao processo licitatório deverão 
ser enviados ao pregoeiro, até três dias 
úteis anteriores à data fixada para abertura 
da sessão pública, exclusivamente por 
meio eletrônico via internet, no endereço 
indicado no edital. 

Transformado em art. 23 

Art. 13 Do licitante 

 
Art. 19.  Caberá ao licitante interessado em participar 
do pregão, na forma eletrônica: 

Art. 13, inciso I 
I - credenciar-se previamente no Sicaf ou, na hipótese 
de que trata o §2º do art. 5º, no sistema eletrônico 
utilizado no certame; 

Art. 13, inciso II 
II - remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via 
sistema, os documentos de habilitação e a proposta e, 
quando necessário, os documentos complementares; 

Art. 13, inciso III 
III - responsabilizar-se formalmente pelas transações 
efetuadas em seu nome, assumir como firmes e 
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 
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atos praticados diretamente ou por seu representante, 
excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou 
do órgão ou entidade promotora da licitação por 
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros; 

Art. 13, inciso IV 

IV - acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo 
ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou 
de sua desconexão; 

Art. 13, inciso V 

V - comunicar imediatamente ao provedor do sistema 
qualquer acontecimento que possa comprometer o 
sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato 
bloqueio de acesso; 

Art. 13, inciso VI 
VI - utilizar a chave de identificação e a senha de 
acesso para participar do pregão na forma eletrônica; e 

Art. 13, inciso VII 
VII - solicitar o cancelamento da chave de identificação 
ou da senha de acesso por interesse próprio. 

Art. 13, Parágrafo único. 
Parágrafo único.  O fornecedor descredenciado no 
Sicaf terá sua chave de identificação e senha 
suspensas automaticamente. 

Art. 20. Qualquer modificação no edital 
exige divulgação pelo mesmo instrumento 
de publicação em que se deu o texto 
original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar 
a formulação das propostas. 

Transformado em art. 22 

Art. 17 CAPÍTULO VI 
DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EDITAL 
Publicação 

 

Art. 20.  A fase externa do pregão, na forma eletrônica, 
será iniciada com a convocação dos interessados por 
meio da publicação do aviso do edital no Diário Oficial 
da União e no sítio eletrônico oficial do órgão ou da 
entidade promotora da licitação. 

- 

Parágrafo único.  Na hipótese de que trata o § 3º do art. 
1º, a publicação ocorrerá na imprensa oficial do 
respectivo Estado, do Distrito Federal ou do Município e 
no sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade 
promotora da licitação. 

Art. 21. Após a divulgação do edital no 
endereço eletrônico, os licitantes deverão 
encaminhar proposta com a descrição do 
objeto ofertado e o preço e, se for o caso, o 
respectivo anexo, até a data e hora 
marcadas para abertura da sessão, 
exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, 
automaticamente, a fase de recebimento 
de propostas. 

Transformado em art. 26 e § 1º 

§ 1º A participação no pregão eletrônico 
dar-se-á pela utilização da senha privativa 
do licitante. 

Transformando em art. 26, § 3º 

§ 2º Para participação no pregão eletrônico, 
o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação e 

Transformando em art. 26, § 4º 
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que sua proposta está em conformidade 
com as exigências do instrumento 
convocatório. 
§ 3º A declaração falsa relativa ao 
cumprimento dos requisitos de habilitação 
e proposta sujeitará o licitante às sanções 
previstas neste Decreto. 

Transformando em art. 26, § 5º 

§ 4º Até a abertura da sessão, os licitantes 
poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada. 

Transformando em art. 26, § 6º 

Art. 17, § 1º Edital 

 

Art. 21.  Os órgãos ou as entidades integrantes do Sisg 
e aqueles que aderirem ao Sistema Compras do 
Governo federal disponibilizarão a íntegra do edital no 
endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br e no sítio 
eletrônico do órgão ou da entidade promotora do 
pregão. 

- 

Parágrafo único.  Na hipótese do § 2º do art. 5º, o edital 
será disponibilizado na íntegra no sítio eletrônico do 
órgão ou da entidade promotora do pregão e no portal 
do sistema utilizado para a realização do pregão. 

Art. 22. A partir do horário previsto no 
edital, a sessão pública na internet será 
aberta por comando do pregoeiro com a 
utilização de sua chave de acesso e senha.

Transformado em art. 27 

§ 1º Os licitantes poderão participar da 
sessão pública na internet, devendo utilizar 
sua chave de acesso e senha. 

Transformado em art. 27, § 1º 

§ 2º O pregoeiro verificará as propostas 
apresentadas, desclassificando aquelas 
que não estejam em conformidade com os 
requisitos estabelecidos no edital. 

Transformando em art. 28 

§ 3º A desclassificação de proposta será 
sempre fundamentada e registrada no 
sistema, com acompanhamento em tempo 
real por todos os participantes. 

Transformando em art. 28, parágrafo único 

§ 4º As propostas contendo a descrição do 
objeto, valor e eventuais anexos estarão 
disponíveis na internet. 

Transformado em art. 57 

§ 5º O sistema disponibilizará campo 
próprio para troca de mensagens entre o 
pregoeiro e os licitantes. 

Transformado em art. 27, § 2º 

Art. 20 Modificação do edital 

 

Art. 22.  Modificações no edital serão divulgadas pelo 
mesmo instrumento de publicação utilizado para 
divulgação do texto original e o prazo inicialmente 
estabelecido será reaberto, exceto se, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas, resguardado o tratamento 
isonômico aos licitantes. 

Art. 23. O sistema ordenará, 
automaticamente, as propostas 
classificadas pelo pregoeiro, sendo que 
somente estas participarão da fase de 
lance. 

Transformado em art. 29 e parágrafo único 

Art. 19 Esclarecimentos 
Art. 23.  Os pedidos de esclarecimentos referentes ao 
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processo licitatório serão enviados ao pregoeiro, até 
três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 
sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital. 

- 

§ 1º  O pregoeiro responderá aos pedidos de 
esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado 
da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar 
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do 
edital e dos anexos. 

- 
§ 2º  As respostas aos pedidos de esclarecimentos 
serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 

Art. 24. Classificadas as propostas, o 
pregoeiro dará início à fase competitiva, 
quando então os licitantes poderão 
encaminhar lances exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico. 

Transformado em art. 30 

§ 1º No que se refere aos lances, o licitante 
será imediatamente informado do seu 
recebimento e do valor consignado no 
registro. 

Transformado em art. 30, § 1º 

§ 2º Os licitantes poderão oferecer lances 
sucessivos, observados o horário fixado 
para abertura da sessão e as regras 
estabelecidas no edital. 

Transformado em art. 30, § 2º 

§ 3º O licitante somente poderá oferecer 
lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 

Transformado em art. 30, § 3º 

§ 4º Não serão aceitos dois ou mais lances 
iguais, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado primeiro. 

Transformado em art. 30, § 4º 

§ 5º Durante a sessão pública, os licitantes 
serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a 
identificação do licitante. 

Transformado em art. 30, § 5º 

§ 6º A etapa de lances da sessão pública 
será encerrada por decisão do pregoeiro. 

- 

§ 7º O sistema eletrônico encaminhará 
aviso de fechamento iminente dos lances, 
após o que transcorrerá período de tempo 
de até trinta minutos, aleatoriamente 
determinado, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de 
lances. 

- 

§ 8º Após o encerramento da etapa de 
lances da sessão pública, o pregoeiro 
poderá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado lance mais vantajoso, 
para que seja obtida melhor proposta, 
observado o critério de julgamento, não se 
admitindo negociar condições diferentes 
daquelas previstas no edital. 

Transformado em art. 38 

§ 9º A negociação será realizada por meio 
do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 

Transformado em art. 38, § 1º 

§ 10. No caso de desconexão do pregoeiro, 
no decorrer da etapa de lances, se o 
sistema eletrônico permanecer acessível 
aos licitantes, os lances continuarão sendo 

Transformado em art. 34 
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recebidos, sem prejuízo dos atos 
realizados. 
§ 11. Quando a desconexão do pregoeiro 
persistir por tempo superior a dez minutos, 
a sessão do pregão na forma eletrônica 
será suspensa e reiniciada somente após 
comunicação aos participantes, no 
endereço eletrônico utilizado para 
divulgação. 

Transformado em art. 35 

Art. 18 Impugnação 

 

Art. 24.  Qualquer pessoa poderá impugnar os termos 
do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma 
prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data 
fixada para abertura da sessão pública. 

Art. 18, § 1º 

§ 1º  A impugnação não possui efeito suspensivo e 
caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a 
impugnação no prazo de dois dias úteis, contado do 
data de recebimento da impugnação. 

- 
§ 2º  A concessão de efeito suspensivo à impugnação é 
medida excepcional e deverá ser motivada pelo 
pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

Art. 18, § 2º 
§ 3º  Acolhida a impugnação contra o edital, será 
definida e publicada nova data para realização do 
certame. 

Art. 25. Encerrada a etapa de lances, o 
pregoeiro examinará a proposta 
classificada em primeiro lugar quanto à 
compatibilidade do preço em relação ao 
estimado para contratação e verificará a 
habilitação do licitante conforme 
disposições do edital. 

Transformado em art. 39 

§ 1º A habilitação dos licitantes será 
verificada por meio do SICAF, nos 
documentos por ele abrangidos, quando 
dos procedimentos licitatórios realizados 
por órgãos integrantes do SISG ou por 
órgãos ou entidades que aderirem ao 
SICAF. 

Transformado em art. 43 

§ 2º Os documentos exigidos para 
habilitação que não estejam contemplados 
no SICAF, inclusive quando houver 
necessidade de envio de anexos, deverão 
ser apresentados inclusive via fax, no prazo 
definido no edital, após solicitação do 
pregoeiro no sistema eletrônico. 

Transformado em art. 43, § 1º 

§ 3º Os documentos e anexos exigidos, 
quando remetidos via fax, deverão ser 
apresentados em original ou por cópia 
autenticada, nos prazos estabelecidos no 
edital. 

- 

§ 4º Para fins de habilitação, a verificação 
pelo órgão promotor do certame nos sítios 
oficiais de órgãos e entidades emissores de 
certidões constitui meio legal de prova. 

Transformado em art. 43, § 3º 

§ 5º Se a proposta não for aceitável ou se o 
licitante não atender às exigências 
habilitatórias, o pregoeiro examinará a 
proposta subseqüente e, assim 

Transformado em art. 43, § 4º 
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sucessivamente, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma 
proposta que atenda ao edital. 
§ 6º No caso de contratação de serviços 
comuns em que a legislação ou o edital 
exija apresentação de planilha de 
composição de preços, esta deverá ser 
encaminhada de imediato por meio 
eletrônico, com os respectivos valores 
readequados ao lance vencedor. 

Transformado em art. 43, § 5º 

§ 7º No pregão, na forma eletrônica, 
realizado para o sistema de registro de 
preços, quando a proposta do licitante 
vencedor não atender ao quantitativo total 
estimado para a contratação, respeitada a 
ordem de classificação, poderão ser 
convocados tantos licitantes quantos forem 
necessários para alcançar o total estimado, 
observado o preço da proposta vencedora. 

Transformado em art. 43, § 6º 

§ 8º Os demais procedimentos referentes 
ao sistema de registro de preços ficam 
submetidos à norma específica que 
regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666, de 
1993. 

- 

§ 9º Constatado o atendimento às 
exigências fixadas no edital, o licitante será 
declarado vencedor. 

Transformado em art. 43, § 8º 

Art. 17, §4º CAPÍTULO VII 

 
DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
Prazo 

 

Art. 25.  O prazo fixado para a apresentação das 
propostas e dos documentos de habilitação não será 
inferior a oito dias úteis, contado da data de publicação 
do aviso do edital. 

Art. 26. Declarado o vencedor, qualquer 
licitante poderá, durante a sessão pública, 
de forma imediata e motivada, em campo 
próprio do sistema, manifestar sua intenção 
de recorrer, quando lhe será concedido o 
prazo de três dias para apresentar as 
razões de recurso, ficando os demais 
licitantes, desde logo, intimados para, 
querendo, apresentarem contra-razões em 
igual prazo, que começará a contar do 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa dos seus 
interesses. 

Transformado em art. 44 e §§ 1º e 2º 

§ 1º A falta de manifestação imediata e 
motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer, nos termos do caput, importará na 
decadência desse direito, ficando o 
pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto 
ao licitante declarado vencedor. 

Transformado em art. 44, §3º 

§ 2º O acolhimento de recurso importará na 
invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 

Transformado em art. 44, §4º 
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§ 3º No julgamento da habilitação e das 
propostas, o pregoeiro poderá sanar erros 
ou falhas que não alterem a substância das 
propostas, dos documentos e sua validade 
jurídica, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins 
de habilitação e classificação. 

Transformado em art. 47 

Art. 21 
Apresentação da proposta e dos documentos de 
habilitação pelo licitante 

 

Art. 26.  Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, 
os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de 
habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição 
do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública. 

- 
§ 1º  A etapa de que trata o caput será encerrada com 
a abertura da sessão pública. 

Art. 14 Parágrafo único c/c art. § 1º art. 25 

§ 2º  Os licitantes poderão deixar de apresentar os 
documentos de habilitação que constem do Sicaf e de 
sistemas semelhantes mantidos pelos Estados, pelo 
Distrito Federal ou pelos Municípios, quando a licitação 
for realizada por esses entes federativos, assegurado 
aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 
constantes dos sistemas. 

Art. 21, § 1º 

§ 3º  O envio da proposta, acompanhada dos 
documentos de habilitação exigidos no edital, nos 
termos do disposto no caput, ocorrerá por meio de 
chave de acesso e senha. 

Art. 21, § 2º 

§ 4º  O licitante declarará, em campo próprio do 
sistema, o cumprimento dos requisitos para a 
habilitação e a conformidade de sua proposta com as 
exigências do edital. 

Art. 21, § 3º 
§ 5º  A falsidade da declaração de que trata o § 4º 
sujeitará o licitante às sanções previstas neste Decreto.

Art. 21, § 4º 
§ 6º  Os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta e os documentos de habilitação anteriormente 
inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

- 

§ 7º  Na etapa de apresentação da proposta e dos 
documentos de habilitação pelo licitante, observado o 
disposto no caput, não haverá ordem de classificação 
das propostas, o que ocorrerá somente após os 
procedimentos de que trata o Capítulo IX. 

- 

§ 8º  Os documentos que compõem a proposta e a 
habilitação do licitante melhor classificado somente 
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e 
para acesso público após o encerramento do envio de 
lances. 

- 

§ 9º  Os documentos complementares à proposta e à 
habilitação, quando necessários à confirmação 
daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão 
encaminhados pelo licitante melhor classificado após o 
encerramento do envio de lances, observado o prazo 
de que trata o § 2º do art. 38. 

Art. 27. Decididos os recursos e constatada 
a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente adjudicará o objeto 
e homologará o procedimento licitatório. 

Transformado em art. 45 

§ 1º Após a homologação referida no caput, Transformado em art. 48 
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o adjudicatário será convocado para 
assinar o contrato ou a ata de registro de 
preços no prazo definido no edital. 
§ 2º Na assinatura do contrato ou da ata de 
registro de preços, será exigida a 
comprovação das condições de habilitação 
consignadas no edital, as quais deverão 
ser mantidas pelo licitante durante a 
vigência do contrato ou da ata de registro 
de preços. 

Transformado em art. 48, § 1º 

§ 3º O vencedor da licitação que não fizer a 
comprovação referida no § 2º ou quando, 
injustificadamente, recusar-se a assinar o 
contrato ou a ata de registro de preços, 
poderá ser convocado outro licitante, desde 
que respeitada a ordem de classificação, 
para, após comprovados os requisitos 
habilitatórios e feita a negociação, assinar o 
contrato ou a ata de registro de preços, 
sem prejuízo das multas previstas em edital 
e no contrato e das demais cominações 
legais. 

Transformado em art. 48, § 2º 

§ 4º O prazo de validade das propostas 
será de sessenta dias, salvo disposição 
específica do edital. 

Transformado em art. 48, § 3º 

Art. 22 CAPÍTULO VIII 

 
DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E DO ENVIO 
DE LANCES 
Horário de abertura 

 

Art. 27.  A partir do horário previsto no edital, a sessão 
pública na internet será aberta pelo pregoeiro com a 
utilização de sua chave de acesso e senha. 

Art. 22, § 1º 
§ 1º  Os licitantes poderão participar da sessão pública 
na internet, mediante a  utilização de sua chave de 
acesso e senha. 

Art. 22, § 5º 
§ 2º  O sistema disponibilizará campo próprio para troca 
de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes. 

Art. 28. Aquele que, convocado dentro do 
prazo de validade de sua proposta, não 
assinar o contrato ou ata de registro de 
preços, deixar de entregar documentação 
exigida no edital, apresentar documentação 
falsa, ensejar o retardamento da execução 
de seu objeto, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 
garantido o direito à ampla defesa, ficará 
impedido de licitar e de contratar com a 
União, e será descredenciado no SICAF, 
pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo 
das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais. 

Transformado em art. 49 

Parágrafo único. As penalidades serão 
obrigatoriamente registradas no SICAF. 

Transformado em art. 49, § 2º 

Art. 22, § 2º Conformidade das propostas 

 
Art. 28.  O pregoeiro verificará as propostas 
apresentadas e desclassificará aquelas que não 
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estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos no edital. 

Art. 22, § 3º 
Parágrafo único.  A desclassificação da proposta será 
fundamentada e registrada no sistema, acompanhado 
em tempo real por todos os participantes. 

Art. 29. A autoridade competente para 
aprovação do procedimento licitatório 
somente poderá revogá-lo em face de 
razões de interesse público, por motivo de 
fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-lo por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
qualquer pessoa, mediante ato escrito e 
fundamentado. 

Transformado em art. 50 

§ 1º A anulação do procedimento licitatório 
induz à do contrato ou da ata de registro de 
preços. 

- 

§ 2º Os licitantes não terão direito à 
indenização em decorrência da anulação 
do procedimento licitatório, ressalvado o 
direito do contratado de boa-fé de ser 
ressarcido pelos encargos que tiver 
suportado no cumprimento do contrato. 

Transformado em art. 50, parágrafo único 

Art. 23 Ordenação e Classificação das propostas 

 
Art. 29.  O sistema ordenará automaticamente as 
propostas classificadas pelo pregoeiro. 

Art. 23 
Parágrafo único.  Somente as propostas classificadas 
pelo pregoeiro participarão da etapa de envio de 
lances. 

Art. 30. O processo licitatório será instruído 
com os seguintes documentos: 

Transformado em art. 8º 

I - justificativa da contratação; Transformado em art. 8º, inciso I 
II - termo de referência; Transformado em art. 8º, inciso II 
III - planilhas de custo, quando for o caso; Transformado em art. 8º, inciso III 
IV - previsão de recursos orçamentários, 
com a indicação das respectivas rubricas; 

Transformado em art. 8º, inciso IV 

V - autorização de abertura da licitação; Transformado em art. 8º, inciso V 
VI - designação do pregoeiro e equipe de 
apoio; 

Transformado em art. 8º, inciso VI 

VII - edital e respectivos anexos, quando 
for o caso; 

Transformado em art. 8º, inciso VII 

VIII - minuta do termo do contrato ou 
instrumento equivalente, ou minuta da ata 
de registro de preços, conforme o caso; 

Transformado em art. 8º, inciso VIII 

IX - parecer jurídico; Transformado em art. 8º, inciso IX 
X - documentação exigida para a 
habilitação; 

Transformado em art. 8º, inciso X 

XI - ata contendo os seguintes registros: Transformado em art. 8º, inciso XII 
a) licitantes participantes; Transformado em art. 8º, inciso XII, alínea “a” 
b) propostas apresentadas; Transformado em art. 8º, inciso XII, alínea “b” 
c) lances ofertados na ordem de 
classificação; 

Transformado em art. 8º, inciso XII, alínea “d” 

d) aceitabilidade da proposta de preço; Transformado em art. 8º, inciso XII, alínea “f” 
e) habilitação; e Transformado em art. 8º, inciso XII, alínea “g” 
f) recursos interpostos, respectivas análises 
e decisões; 

Transformado em art. 8º, inciso XII, alínea “i” 

XII - comprovantes das publicações: Transformado em art. 8º, inciso XIII 
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a) do aviso do edital; Transformado em art. 8º, inciso XIII, alínea “a” 
b) do resultado da licitação; Transformado art. 8º, inciso XII, alínea “j” 

c) do extrato do contrato; e Transformado art. 8º, inciso XII, alínea “b” 
d) dos demais atos em que seja exigida a 
publicidade, conforme o caso. 

Transformado art. 8º, inciso XII, alínea “c” 

§ 1º O processo licitatório poderá ser 
realizado por meio de sistema eletrônico, 
sendo que os atos e documentos referidos 
neste artigo constantes dos arquivos e 
registros digitais serão válidos para todos 
os efeitos legais, inclusive para 
comprovação e prestação de contas. 

Transformado em art. 8º, § 1º 

§ 2º Os arquivos e registros digitais, 
relativos ao processo licitatório, deverão 
permanecer à disposição das auditorias 
internas e externas. 

Transformado em art. 58 

§ 3º A ata será disponibilizada na internet 
para acesso livre, imediatamente após o 
encerramento da sessão pública. 

Transformado em art. 8º, § 2º 

Art. 24 Início da fase competitiva 

 

Art. 30.  Classificadas as propostas, o pregoeiro dará 
início à fase competitiva, oportunidade em que os 
licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico. 

Art. 24, § 1º 
§ 1º  O licitante será imediatamente informado do 
recebimento do lance e do valor consignado no 
registro. 

Art. 24, § 2º 
§ 2º  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, 
observados o horário fixado para abertura da sessão 
pública e as regras estabelecidas no edital. 

Art. 24, § 3º 

§ 3º  O licitante somente poderá oferecer valor inferior 
ou maior percentual de desconto ao último lance por 
ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, 
quando houver, o intervalo mínimo de diferença de 
valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá 
tanto em relação aos lances intermediários quanto em 
relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 

Art. 24, § 4º 
§ 4º  Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e 
prevalecerá aquele que for recebido e registrado 
primeiro. 

Art. 24, § 5º 
§ 5º  Durante a sessão pública, os licitantes serão 
informados, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado, vedada a identificação do licitante. 

Art. 31. O Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão estabelecerá 
instruções complementares ao disposto 
neste Decreto. 

Transformado em art. 59 

- Modos de disputa 

 
Art. 31.  Serão adotados para o envio de lances no 
pregão eletrônico os seguintes modos de disputa: 

- 
I - aberto - os licitantes apresentarão lances públicos e 
sucessivos, com prorrogações, conforme o critério de 
julgamento adotado no edital; ou 

- 
II - aberto e fechado - os licitantes apresentarão lances 
públicos e sucessivos, com lance final e fechado, 
conforme o critério de julgamento adotado no edital. 

- 
Parágrafo único.  No modo de disputa aberto, o edital 
preverá intervalo mínimo de diferença de valores ou de 
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percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação ao 
lance que cobrir a melhor oferta. 

Art. 32. Este Decreto entra em vigor em 1º 
de julho de 2005. 

Transformado em art. 61 

- Modo de disputa aberto 

 

Art. 32.  No modo de disputa aberto, de que trata o 
inciso I do caput do art. 31, a etapa de envio de lances 
na sessão pública durará dez minutos e, após isso, 
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando 
houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 
período de duração da sessão pública. 

- 

§ 1º  A prorrogação automática da etapa de envio de 
lances, de que trata o caput, será de dois minutos e 
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances 
enviados nesse período de prorrogação, inclusive 
quando se tratar de lances intermediários. 

- 
§ 2º  Na hipótese de não haver novos lances na forma 
estabelecida no caput e no § 1º, a sessão pública será 
encerrada automaticamente. 

- 

§ 3º  Encerrada a sessão pública sem prorrogação 
automática pelo sistema, nos termos do disposto no § 
1º, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de 
apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, 
em prol da consecução do melhor preço disposto no 
parágrafo único do art. 7º, mediante justificativa. 

Art. 33. Fica revogado o Decreto nº 3.697, 
de 21 de dezembro de 2000.  
- Modo de disputa aberto e fechado 

 

Art. 33.  No modo de disputa aberto e fechado, de que 
trata o inciso II do caput do art. 31, a etapa de envio de 
lances da sessão pública terá duração de quinze 
minutos. 

- 

§ 1º  Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema 
encaminhará o aviso de fechamento iminente dos 
lances e, transcorrido o período de até dez minutos, 
aleatoriamente determinado, a recepção de lances será 
automaticamente encerrada. 

- 

§ 2º  Encerrado o prazo de que trata o § 1º, o sistema 
abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de 
valor mais baixo e os autores das ofertas com valores 
até dez por cento superiores àquela possam ofertar um 
lance final e fechado em até cinco minutos, que será 
sigiloso até o encerramento deste prazo. 

- 

§ 3º  Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas 
condições de que trata o § 2º, os autores dos melhores 
lances subsequentes, na ordem de classificação, até o 
máximo de três, poderão oferecer um lance final e 
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o 
encerramento do prazo. 

- 
§ 4º  Encerrados os prazos estabelecidos nos § 2º e § 
3º, o sistema ordenará os lances em ordem crescente 
de vantajosidade. 

- 

§ 5º  Na ausência de lance final e fechado classificado 
nos termos dos § 2º e § 3º, haverá o reinício da etapa 
fechada para que os demais licitantes, até o máximo de 
três, na ordem de classificação, possam ofertar um 
lance final e fechado em até cinco minutos, que será 
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sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, 
após esta etapa, o disposto no § 4º. 

- 

§ 6º  Na hipótese de não haver licitante classificado na 
etapa de lance fechado que atenda às exigências para 
habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe 
de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da 
etapa fechada, nos termos do disposto no § 5º. 

Art. 24, § 10 Desconexão do sistema 

 

Art. 34.  Na hipótese de o sistema eletrônico 
desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de 
envio de lances da sessão pública e permanecer 
acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo 
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

Art. 24, § 11 

Art. 35.  Quando a desconexão do sistema eletrônico 
para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada 
somente decorridas vinte e quatro horas após a 
comunicação do fato aos participantes, no sítio 
eletrônico utilizado para divulgação. 

- Critérios de desempate 

 

Art. 36.  Após a etapa de envio de lances, haverá a 
aplicação dos critérios de desempate previstos nos art. 
44 e art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, seguido da aplicação do critério 
estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993, 
se não houver licitante que atenda à primeira hipótese. 

- 
Art. 37.  Os critérios de desempate serão aplicados nos 
termos do art. 36, caso não haja envio de lances após o 
início da fase competitiva. 

- 
Parágrafo único.  Na hipótese de persistir o empate, a 
proposta vencedora será sorteada pelo sistema 
eletrônico dentre as propostas empatadas. 

Art. 24, § 8º CAPÍTULO IX 
DO JULGAMENTO 
Negociação da proposta 

 

Art. 38.  Encerrada a etapa de envio de lances da 
sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seja 
obtida melhor proposta, vedada a negociação em 
condições diferentes das previstas no edital. 

Art. 24, § 9º 
§ 1º  A negociação será realizada por meio do sistema 
e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes. 

- 

§ 2º  O instrumento convocatório deverá estabelecer 
prazo de, no mínimo, duas horas, contado da 
solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da 
proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado 
após a negociação de que trata o caput. 

Art. 25 Julgamento da proposta 

 

Art.  39.  Encerrada a etapa de negociação de que trata 
o art. 38, o pregoeiro examinará a proposta classificada 
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à 
compatibilidade do preço em relação ao máximo 
estipulado para contratação no edital, observado o 
disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 
26, e verificará a habilitação do licitante conforme 
disposições do edital, observado o disposto no Capítulo 
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X. 

Art. 14 CAPÍTULO X 
DA HABILITAÇÃO 
Documentação obrigatória 

 
Art. 40.  Para habilitação dos licitantes, será exigida, 
exclusivamente, a documentação relativa: 

Art. 14, inciso I I - à habilitação jurídica; 
Art. 14, inciso II II - à qualificação técnica; 
Art. 14, inciso III III - à qualificação econômico-financeira; 
Art. 14, inciso VI IV - à regularidade fiscal e trabalhista; 

Art. 14, inciso V 
V - à regularidade fiscal perante as Fazendas Públicas 
estaduais, distrital e municipais, quando necessário; e 

Art. 14, inciso VI 
VI - ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII 
do caput do art. 7º da Constituição e no inciso XVIII 
do caput do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993. 

Art. 14, parágrafo único 

Parágrafo único.  A documentação exigida para atender 
ao disposto nos incisos I, III, IV e V do caput poderá 
ser substituída pelo registro cadastral no Sicaf e em 
sistemas semelhantes mantidos pelos Estados, pelo 
Distrito Federal ou pelos Municípios, quando a licitação 
for realizada por esses entes federativos. 

Art. 15 

Art. 41.  Quando permitida a participação de empresas 
estrangeiras na licitação, as exigências de habilitação 
serão atendidas mediante documentos equivalentes, 
inicialmente apresentados com tradução livre. 

Art. 15 

Parágrafo único.  Na hipótese de o licitante vencedor 
ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato ou 
da ata de registro de preços, os documentos de que 
trata o caput serão traduzidos por tradutor juramentado 
no País e apostilados nos termos do dispostos no 
Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro 
que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos 
respectivos consulados ou embaixadas. 

Art. 16 
Art. 42.  Quando permitida a participação de consórcio 
de empresas, serão exigidas: 

Art. 16, inciso I 

I - a comprovação da existência de compromisso 
público ou particular de constituição de consórcio, com 
indicação da empresa líder, que atenderá às condições 
de liderança estabelecidas no edital e representará as 
consorciadas perante a União; 

Art. 16, inciso II 
II - a apresentação da documentação de habilitação 
especificada no edital por empresa consorciada; 

Art. 16, inciso III 
III - a comprovação da capacidade técnica do consórcio 
pelo somatório dos quantitativos de cada empresa 
consorciada, na forma estabelecida no edital; 

Art. 16, inciso IV 
IV - a demonstração, por cada empresa consorciada, 
do atendimento aos índices contábeis definidos no 
edital, para fins de qualificação econômico-financeira; 

Art. 16, inciso V 
V - a responsabilidade solidária das empresas 
consorciadas pelas obrigações do consórcio, nas 
etapas da licitação e durante a vigência do contrato; 

Art. 16, inciso VI 

VI - a obrigatoriedade de liderança por empresa 
brasileira no consórcio formado por empresas 
brasileiras e estrangeiras, observado o disposto no 
inciso I; e 

Art. 16, inciso VII 
VII - a constituição e o registro do consórcio antes da 
celebração do contrato. 

Art. 16, parágrafo único Parágrafo único.  Fica vedada a participação de 
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empresa consorciada, na mesma licitação, por meio de 
mais de um consórcio ou isoladamente. 

Art. 25, §1 º Procedimentos de verificação 

 

Art. 43.  A habilitação dos licitantes será verificada por 
meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos, 
quando os procedimentos licitatórios forem realizados 
por órgãos ou entidades integrantes do Sisg ou por 
aqueles que aderirem ao Sicaf. 

Art. 25, § 2º 
§ 1º  Os documentos exigidos para habilitação que não 
estejam contemplados no Sicaf serão enviados nos 
termos do disposto no art. 26. 

- 

§ 2º  Na hipótese de necessidade de envio de 
documentos complementares após o julgamento da 
proposta, os documentos deverão ser apresentados em 
formato digital, via sistema, no prazo definido no edital, 
após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, 
observado o prazo disposto no § 2º do art. 38. 

Art. 25, § 4º 

§ 3º  A verificação pelo órgão ou entidade promotora do 
certame nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões constitui meio legal 
de prova, para fins de habilitação. 

Art. 25, § 5º 

§ 4º  Na hipótese de a proposta vencedora não for 
aceitável ou o licitante não atender às exigências para 
habilitação, o pregoeiro examinará a proposta 
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao edital. 

Art. 25, § 6º 

§ 5º  Na hipótese de contratação de serviços comuns 
em que a legislação ou o edital exija apresentação de 
planilha de composição de preços, esta deverá ser 
encaminhada exclusivamente via sistema, no prazo 
fixado no edital, com os respectivos valores 
readequados ao lance vencedor. 

Art. 25, § 7º 

§ 6º  No pregão, na forma eletrônica, realizado para o 
sistema de registro de preços, quando a proposta do 
licitante vencedor não atender ao quantitativo total 
estimado para a contratação, poderá ser convocada a 
quantidade de licitantes necessária para alcançar o 
total estimado, respeitada a ordem de classificação, 
observado o preço da proposta vencedora, precedida 
de posterior habilitação, nos termos do disposto 
no  Capítulo X. 

- 

§ 7º  A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista 
das microempresas e das empresas de pequeno porte 
será exigida nos termos do disposto no art. 4º do 
Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015. 

Art. 25, § 9º 
§ 8º  Constatado o atendimento às exigências 
estabelecidas no edital, o licitante será declarado 
vencedor. 

Art. 26 CAPÍTULO XI 
DO RECURSO 
Intenção de recorrer e prazo para recurso 

 

Art. 44.  Declarado o vencedor, qualquer licitante 
poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, 
de forma imediata, em campo próprio do sistema, 
manifestar sua intenção de recorrer. 

Art. 26 
§ 1º  As razões do recurso de que trata 
o caput deverão ser apresentadas no prazo de três 
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dias. 

Art. 26 

§ 2º  Os demais licitantes ficarão intimados para, se 
desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 
três dias, contado da data final do prazo do recorrente, 
assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

Art. 26, § 1º 

§ 3º  A ausência de manifestação imediata e motivada 
do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos 
do disposto no caput, importará na decadência desse 
direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o 
objeto ao licitante declarado vencedor. 

Art. 26, § 2º 
§ 4º  O acolhimento do recurso importará na 
invalidação apenas dos atos que não podem ser 
aproveitados. 

Art. 27 CAPÍTULO XII 
DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
Autoridade competente 

 

Art. 45.  Decididos os recursos e constatada a 
regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto e homologará o 
procedimento licitatório, nos termos do disposto no 
inciso V do caput do art. 13. 

- Pregoeiro 

 

Art. 46.  Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro 
adjudicar o objeto e encaminhar o processo 
devidamente instruído à autoridade superior e propor a 
homologação, nos termos do disposto no inciso IX 
do caput do art. 17. 

Art. 26, § 3º CAPÍTULO XIII 

 
DO SANEAMENTO DA PROPOSTA E DA 
HABILITAÇÃO 
Erros ou falhas 

 

Art. 47.  O pregoeiro poderá, no julgamento da 
habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas, dos 
documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 
fundamentada, registrada em ata e acessível aos 
licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins 
de habilitação e classificação, observado o disposto na 
Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 

- 

Parágrafo único.  Na hipótese de necessidade de 
suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento de que trata 
o caput, a sessão pública somente poderá ser 
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no 
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a 
ocorrência será registrada em ata. 

Art. 27, § 1º CAPÍTULO XIV 
DA CONTRATAÇÃO 

 
Assinatura do contrato ou da ata de registro de 
preços 

 

Art. 48.  Após a homologação, o adjudicatário será 
convocado para assinar o contrato ou a ata de registro 
de preços no prazo estabelecido no edital. 

Art. 27, § 2º 
§ 1º  Na assinatura do contrato ou da ata de registro de 
preços, será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas no edital, que deverão ser 
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mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato 
ou da ata de registro de preços. 

Art. 27, § 3º 

§ 2º  Na hipótese de o vencedor da licitação não 
comprovar as condições de habilitação consignadas no 
edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de 
registro de preços, outro licitante poderá ser 
convocado, respeitada a ordem de classificação, para, 
após a comprovação dos requisitos para habilitação, 
analisada a proposta e eventuais documentos 
complementares e, feita a negociação, assinar o 
contrato ou a ata de registro de preços, sem prejuízo da 
aplicação das sanções de que trata o art. 49. 

Art. 27, § 4º 
§ 3º  O prazo de validade das propostas será de 
sessenta dias, permitida a fixação de prazo diverso no 
edital. 

Art. 28 CAPÍTULO XV 
DA SANÇÃO 
Impedimento de licitar e contratar 

 

Art. 49.  Ficará impedido de licitar e de contratar com a 
União e será descredenciado no Sicaf, pelo prazo de 
até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em 
edital e no contrato e das demais cominações legais, 
garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, 
convocado dentro do prazo de validade de sua 
proposta: 

Art. 28 
I - não assinar o contrato ou a ata de registro de 
preços; 

Art. 28 II - não entregar a documentação exigida no edital; 
Art. 28 III - apresentar documentação falsa; 
Art. 28 IV - causar o atraso na execução do objeto; 
Art. 28 V - não mantiver a proposta; 
Art. 28 VI - falhar na execução do contrato; 
Art. 28 VII - fraudar a execução do contrato; 
Art. 28 VIII - comportar-se de modo inidôneo; 
Art. 28 IX - declarar informações falsas; e 
Art. 28 X - cometer fraude fiscal. 

- 

§ 1º  As sanções descritas no caput também se 
aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em 
pregão para registro de preços que, convocados, não 
honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou 
com justificativa recusada pela administração pública. 

Art. 28, parágrafo único 
§ 2º  As sanções serão registradas e publicadas no 
Sicaf. 

Art. 29 CAPÍTULO XVI 
DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO 
Revogação e anulação 

 

Art. 50.  A autoridade competente para homologar o 
procedimento licitatório de que trata este Decreto 
poderá revogá-lo somente em razão do interesse 
público, por motivo de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar a 
revogação, e deverá anulá-lo por ilegalidade, de ofício 
ou por provocação de qualquer pessoa, por meio de ato 
escrito e fundamentado. 

Art. 29, § 2º 
Parágrafo único.  Os licitantes não terão direito à 
indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito do 
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contratado de boa-fé ao ressarcimento dos encargos 
que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

Art. 4º, § 2º CAPÍTULO XVII 
DO SISTEMA DE DISPENSA ELETRÔNICA 
Aplicação 

 

Art. 51.  As unidades gestoras integrantes do Sisg 
adotarão o sistema de dispensa eletrônica, nas 
seguintes hipóteses: 

- 
I - contratação de serviços comuns de engenharia, nos 
termos do disposto no inciso I do caput do art. 24 da 
Lei nº 8.666, de 1993; 

- 
II - aquisição de bens e contratação de serviços 
comuns, nos termos do disposto no inciso II 
do caput do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993; e 

- 

III - aquisição de bens e contratação de serviços 
comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, 
nos termos do disposto no inciso III e seguintes 
do caput do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993, quando 
cabível. 

- 

§ 1º  Ato do Secretário de Gestão da Secretaria 
Especial de Desburocratização, Gestão e Governo 
Digital do Ministério da Economia regulamentará o 
funcionamento do sistema de dispensa eletrônica. 

- 
§ 2º  A obrigatoriedade da utilização do sistema de 
dispensa eletrônica ocorrerá a partir da data de 
publicação do ato de que trata o § 1º. 

- 
§ 3º  Fica vedada a utilização do sistema de dispensa 
eletrônica nas hipóteses de que trata o art. 4º. 

- CAPÍTULO XVIII 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
Orientações gerais 

 

Art. 52.  Ato do Secretário de Gestão da Secretaria 
Especial de Desburocratização, Gestão e Governo 
Digital do Ministério da Economia estabelecerá os 
prazos para implementação das regras decorrentes do 
disposto neste Decreto quando se tratar de licitações 
realizadas com a utilização de transferências de 
recursos da União de que trata o § 3º do art. 1º. 

Art. 17, § 5º 

Art. 53.  Os horários estabelecidos no edital, no aviso e 
durante a sessão pública observarão o horário de 
Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de 
tempo e registro no sistema eletrônico e na 
documentação relativa ao certame. 

Art. 7º 

Art. 54.  Os participantes de licitação na modalidade de 
pregão, na forma eletrônica, têm direito público 
subjetivo à fiel observância do procedimento 
estabelecido neste Decreto e qualquer interessado 
poderá acompanhar o seu desenvolvimento em tempo 
real, por meio da internet. 

- 
Art. 55.  Os entes federativos usuários dos sistemas de 
que trata o § 2º do art. 5º poderão utilizar o Sicaf para 
fins habilitatórios. 

Art. 2º, § 5º 

Art. 56.  A Secretaria de Gestão da Secretaria Especial 
de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do 
Ministério da Economia poderá ceder o uso do seu 
sistema eletrônico a órgão ou entidade dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
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Municípios, mediante celebração de termo de acesso. 

Art. 22, § 4º 
Art. 57.  As propostas que contenham a descrição do 
objeto, o valor e os documentos complementares 
estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

Art. 30, § 2º 
Art. 58.  Os arquivos e os registros digitais relativos ao 
processo licitatório permanecerão à disposição dos 
órgãos de controle interno e externo. 

Art. 31 

Art. 59.  A Secretaria de Gestão da Secretaria Especial 
de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do 
Ministério da Economia poderá editar normas 
complementares ao disposto neste Decreto e 
disponibilizar informações adicionais, em meio 
eletrônico. 

- Revogação 
Art. 60.  Ficam revogados: 

- I - o Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005; e 
- II - o Decreto nº 5.504, de 5 de agosto de 2005. 
- Vigência 

 
Art. 61.  Este Decreto entra em vigor em 28 de outubro 
de 2019. 

- 
§ 1º  Os editais publicados após a data de entrada em 
vigor deste Decreto serão ajustados aos termos deste 
Decreto. 

- 
§ 2º  As licitações cujos editais tenham sido publicados 
até 28 de outubro de 2019 permanecem regidos pelo 
Decreto nº 5.450, de 2005. 

Fonte: Portal de Compras do Governo Federal, disponível em https://www.gov.br/compras/ 


